
 

 

 

 

 

 

หนังสือชี 
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส่วนข้อมูลโครงการ 
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หนงัสอืชี 
ชวนฉบบันี 
รวบรวมโดยใช้ข้อมลู ณ วนัที� 28 ตลุาคม 2559 

หนงัสอืชี 
ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุมี 2 สว่น คือสว่นข้อมลูโครงการ และสว่นสรุปข้อมลู ทั 
งนี 
 ผู้สนใจลงทนุ

ควรร้องขอหนังสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัจากบริษัทจัดการหรือผู้ ขายหน่วยลงทุน โดยผู้สนใจลงทุนควรศึกษา

รายละเอียดในหนงัสือชี 
ชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั อาทิ วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุ ความเสี�ยง และคําเตือน 

เป็นต้น ก่อนตดัสนิใจลงทนุ 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 
คาํจาํกัดความ 

กลุม่บคุคลเดียวกนั หมายถงึ บคุคลตามที&กําหนดในประกาศสํานกังาน ก .ล .ต  .ที& สน.25/2552 
เรื&อง หลกัเกณฑ์ เงื&อนไข และวิธีการ จดัตั 3งและจดัการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ รวมทั 3งที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม 

กองทนุรวม หมายถงึ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ท 
ในเครือเซน็ทารา 

การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ หมายถงึ การดแูลรักษาให้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ในสภาพที&ดี
และพร้อมที&จะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วด้วย 

การประเมินคา่ หมายถงึ การคํานวณมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมเพื&อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อ
ประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ&งต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจํากัด สิทธิครอบครองในทรัพย์สิน 
เงื&อนไขและข้อจํากดัทางกฎหมาย ข้อจํากดัอื&นของการใช้ประโยชน์ 
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื&นที&
เกี&ยวข้อง รวมทั 3งการสํารวจทรัพย์สินตามสภาพที&เป็นอยู่ 

การสอบทานการประเมินคา่ หมายถงึ การเสนอความเห็นเกี&ยวกับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มีการสํารวจ
ทรัพย์สิน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

ทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุน
ครั 3งแรก 

หมายถงึ โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมุย โดยมี
รายละเอียดในการเข้าลงทนุตามที&กําหนดในข้อ 3.2 ของโครงการ 

ที&ปรึกษา หมายถงึ บุคคลที&รับให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี&ยวกับ
การลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
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นั 3น เพื&อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถงึ นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุที&ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ
ให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั 

ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์ที&ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์ที&ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ที&เป็นหน่วยลงทนุ 

ผู้ซื 3อหน่วยลงทนุเบื 3องต้น หมายถงึ ผู้จัดจําหน่ายที&ทําหน้าที&จองซื 3อและหน้าที&ต่างๆ ที&เกี&ยวกบัการ
จองซื 3อและได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนแทนผู้ ลงทุนสถาบัน
ต่างประเทศ ตามรายละเอียดต่างๆ ที&กําหนดในข้อ 18 ของ
โครงการ 

ผู้ลงทนุสถาบนั หมายถงึ ผู้ลงทนุที&มีลกัษณะเฉพาะดงัตอ่ไปนี 3  

(1) ธนาคารพาณิชย์  

(2) บริษัทเงินทนุ  

(3) บริษัทหลกัทรัพย์ที&ลงทุนเพื&อเป็นทรัพย์สินของตนเองหรือ
เพื&อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื&อการจัดการ
โครงการลงทุนที&จัดตั 3งขึ 3นตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ 

(4) บริษัทเครดิตฟองซเิอร์  

(5) บริษัทประกนัภยั  

(6) นิติบุคคลซึ&งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั 3งขึ 3นซึ&งมิได้เป็นบุคคล
ตาม (9)  

(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย  

(8) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  
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(9) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  

(10) กองทนุเพื&อการฟื3นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  

(11) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

(12) กองทนุสํารองเลี 3ยงชีพ  

(13) กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

(14) นิติบุคคลที&มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปี
ลา่สดุที&ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั 3งแต่หนึ&งร้อยล้านบาท
ขึ 3นไป 

(15) นิติบุคคลซึ&งมีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (1) – (14) ถือหุ้น
รวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวนหุ้ นที&มีสิทธิ
ออกเสียงทั 3งหมด  

(16) ผู้ลงทุนต่างประเทศที&มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทุนตาม (1) – 
(15) 

บคุคลที&เกี&ยวข้อง   หมายถงึ บุคคลที&เกี&ยวข้องของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ตามที&กําหนด
ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .ที& สน .29/2549  
เรื&อง การกระทําที&อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
การจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ลงวันที&  
19 กรกฎาคม 2549 (รวมทั 3งที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม) 

บคุคลที&เกี&ยวข้องกบับริษัท
จดัการ 

หมายถงึ บคุคลที&เกี&ยวข้องกบับริษัทจดัการตามประกาศสํานกังาน ก .ล .ต .
ที& สน.25/2552 เรื&อง หลกัเกณฑ์ เงื&อนไข และวิธีการ จัดตั 3งและ
จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที& 28 กรกฎาคม 2552 
รวมทั 3งที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม 
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บริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ที&ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์ที&ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่าย
หลกัทรัพย์ที&เป็นหน่วยลงทนุ 

ผู้จองซื 3อทั&วไป หมายถงึ ผู้ ลงทุนที&จองซื 3อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทั&วไปตามที&ระบุใน
หนงัสือชี 3ชวนและมิใช่บคุคลดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ผู้จองซื 3อพิเศษ และ 

(2) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที&กองทนุรวมจะลงทนุ 

ผู้จองซื 3อพิเศษ หมายถงึ ผู้ลงทุนที&จองซื 3อหน่วยลงทุนที&จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
เป็นพิเศษกวา่ผู้จองซื 3อทั&วไป ซึ&งได้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี 3 

(1) กองทนุสํารองเลี 3ยงชีพ 

(2) กองทุนรวมตามกฎหมายว่า ด้วยหลักท รัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(4) กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศที&มีการเสนอขาย
หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเป็นการทั&วไป 

(5) สภากาชาดไทย 

(6) สหกรณ์ออมทรัพย์และชมุนมุสหกรณ์ 

(7) กองทนุประกนัสงัคม 

(8) บริษัทประกนัภยั 

(9) มลูนิธิเพื&อสาธารณะประโยชน์ 

(10)     ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

(11) มหาวิทยาลยั 

(12) ผู้ลงทุนตามที&สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ให้ความ
เห็นชอบ 
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ผู้ เชา่ช่วง หมายถงึ บริษัท เซ็นทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึ&งเป็นผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกจากกองทุนรวมเพื&อ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว  

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

ผู้ลงทนุกลุม่ที& 1 หมายถงึ บุคคลที&บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เกินหนึ&งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที&เสนอขายทั 3งหมดได้แก่ ผู้จองซื 3อพิเศษ 
หรือเจ้าของ ผู้ ให้ เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที&กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ที& สน   .11 /2550 
เ รื& อง  หลัก เกณฑ์ เ งื& อนไข  และวิ ธีการจัดตั 3งและจัดการ 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (รวมทั 3งที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม) 

ผู้ลงทนุกลุม่ที& 2 หมายถงึ บุคคลที&บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนหน่วยลงทุนที&เสนอขายทั 3งหมดได้แก่ผู้ จองซื 3อ
ทั&วไปที&จองซื 3อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามที&ระบุในหนงัสือชี 3ชวน
และไมใ่ช่ผู้ลงทนุกลุม่ที& 1 

ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ&งบริษัทจัดการตั 3งให้เป็นผู้ สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทนุ 

ผู้สอบบญัชี หมายถงึ ผู้ สอบบัญชีที&อยู่ ในบัญชีรายชื&อที&ไ ด้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 

 

ผู้ลงทนุตา่งด้าว หมายถงึ ผู้ลงทนุที&เป็นคนตา่งด้าวและนิติบคุคลที&มีสิทธิในที&ดินเสมือนคน
ตา่งด้าวตามประมวลกฎหมายที&ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชดุ แล้วแตก่รณี 

รายงานการประเมินคา่ หมายถงึ รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ&งระบุรายละเอียดต่างๆ 
เกี&ยวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมี 
ผู้ ประเมินหลักตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัท
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ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน เป็นผู้ลงลายมือชื&อในรายงานดงักลา่ว 

วนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก หมายถงึ วนัที&กองทุนรวมได้จดทะเบียนการเช่าและรับโอนกรรมสิทธิLใน
ทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกโดยชอบด้วยกฎหมาย 

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

อาคารโรงแรม หมายถงึ อาคารโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ 
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ชือบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั 

ทีอยู่ : เลขที& 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั 3น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0 2673 3999 

โทรสาร : 0 2673 3898 

1 ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ชื&อโครงการ (ไทย) : โครงการจดัการกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

1.2 ชื&อโครงการ (องักฤษ) : Centara Hotels & Resorts Leasehold Property Fund 

1.3 ชื&อย่อ : CTARAF 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื 3อคืนหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจดัการจะยื&นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื&อให้รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 
วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

1.5 ลกัษณะโครงการ : ระบเุฉพาะเจาะจง 

1.6 อายโุครงการ : ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

2 จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ทีเสนอขาย และมูลค่าขั 2นตําในการจองซื 2อ 

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : ไมเ่กิน 3,200 ล้านบาท (สามพนัสองร้อยล้านบาท) 

2.2 มลูคา่ที&ตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ : 10.00 บาท (สิบบาท) 

2.3 จํานวนหน่วยลงทนุ : ไมเ่กิน 320 ล้านหน่วย (สามร้อยยี&สิบล้านหน่วย) 

2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบชืุ&อผู้ ถือ 

2.5 ราคาของหน่วยลงทนุ   : 10.00 บาท (สิบบาท)  
ที&เสนอขายครั 3งแรก   
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2.6 มลูคา่ขั 3นตํ&าของการจองซื 3อ : 10,000 บาท (หนึ&งหมื&นบาท) และเพิ&มเป็นทวีคณูของ 1,000 
บาท (หนึ&งพนับาท) 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม  

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื&อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั&วไป ทั 3งที& เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั 3งในและต่างประเทศ  
ซึ&งกองทนุรวมจะนําเงินที&ได้จากการระดมทุนไปซื 3อ เช่า และ /หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทุนจะ
รับโอนกรรมสิทธิL  และ /หรือ สิทธิการเช่า และ /หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ /หรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ที&กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการนําอสงัหาริมทรัพย์
ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื&อให้ผู้ ประกอบการนําอสังหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลักษณะโรงแรม 
ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี&ยนแปลง รวมถึงดําเนินการก่อสร้าง และ /หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ /หรือดําเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื&นๆ เช่น ใบอนุญาตเปิด
โรงแรม (ในกรณีที&กฎหมายอนุญาตให้ดําเนินการดงักล่าวได้)  และ /หรือดําเนินการอื&นใดที&เกี&ยวข้องและ
จําเป็นเพื&อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื&อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและ
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื&น และ /หรือหลกัทรัพย์อื&น และ /หรือการ
หาดอกผลอื&น โดยวิธีอื&นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื&นใดที&เกี&ยวข้องกําหนด  

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน  

ในการลงทนุครั 3งแรกกองทนุจะทําการลงทนุในทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกโดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี 3 

1 .  สิทธิการเช่าที&ดินจากบริษัท เซน็ทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั เป็นระยะเวลา 30 ปี  

2 .  สิทธิการเช่าสิ&งปลูกสร้างซึ&งได้แก่อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมถึง
ระบบสาธารณปูโภคจากบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) เป็นระยะเวลา 30 ปี  

3 .  กรรมสิทธิLในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั 3งอปุกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกบัการดําเนินธุรกิจโรงแรม  
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3.2.1 ข้อมูลโดยสรุปเกียวกับทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 

(ก)  ลักษณะทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 

เจ้าของ
ทรัพย์สินที&
กองทนุ
รวมเข้าลงทนุ
ครั 3งแรก 

โครงการโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ ซึ&งประกอบด้วยทรัพย์สินดงัตอ่ไปนี 3 

ที&ดนิ 

บริษัท เซน็ทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั  

อาคารโรงแรม และระบบสาธารณปูโภค 

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกบัการดําเนินธุรกิจโรงแรม  

บริษัท เซน็ทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั 

ที&ตั 3ง บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขที& 38/2 หมู่ 3 ตําบลบอ่ผดุ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

วนัเริ&มเปิด
ดําเนินการ 

18 มิถนุายน 2538 

ผู้บริหาร
ทรัพย์สินที&
กองทนุ
รวมเข้าลงทนุ
ครั 3งแรก 

ปัจจุบนัทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จํากัด (มหาชน) ซึ&งเป็นผู้ บริหารโรงแรมต่างๆ ทั&วประเทศไทยภายใต้แบรนด์ (Brand)  
“เซน็ทารา แกรนด”์ และ “เซน็ทารา” 

ลกัษณะพื 3นที&
โดยรวม* 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ เป็นโรงแรมระดบั 5  ดาว ตั 3งอยู่บนที&ดินเนื 3อที&จํานวน 25-1-
4.7 ไร่ ประกอบด้วยอาคารห้องพกั จํานวน 7 อาคาร  ซึ&งมีทางเชื&อมต่อกนั อาคารแต่ละหลงัมีจํานวน 4 
ชั 3น มีห้องพกัทั 3งสิ 3น 202 ห้อง ซึ&งมี 6 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงันี 3 

พื 2นที จาํนวน
ห้อง 

พื 2นที 
(ตาราง
เมตร) 

ร้อยละของ
พื 2นทีรวม 

1.  พื 3นที&ห้องพกั 202 7,208 18.54 

Deluxe Ocean 
Facing 

112 3,584 9.22 

Deluxe Ocean 
Facing-The Club 

55 1,760 4.53 

Pool Suite- The 
Club 

22 880 2.26 

พื 2นที จาํนวน พื 2นที ร้อยละของ
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ห้อง (ตาราง
เมตร) 

พื 2นทีรวม 

1 Bed Suite 6 396 1.02 

1 Bed Pool Suite-
The Club 

6 480 1.23 

Royal Suite 1 108 0.28 

2.  พื 3นที&ร้านอาหาร - 1,545 3.97 

3.  พื 3นที&ร้านค้า  - 373.5 0.96 

4.  พื 3นที&จอดรถยนต์ - 450 1.16 

5.  พื 3นที&ส่วนกลาง - 5,052 12.99 

6.  พื 3นที&นอกอาคาร - 24,251 62.37 

รวม  38,880 100.00 
     

ร้านอาหาร* 
 

ชือร้านอาหาร ประเภท จาํนวนทีนั ง 

Zico’s บราซลิ ร้านอาหาร: 128 
บาร์: 105 

Palm Grove นานาชาต ิ 135 

Spice Island ไทย 105 

Islander ล็อบบี 3 บาร์ 62 

Hagi ญี&ปุ่ น 50 

Seabreeze เทอร์เรซ บาร์ 55 

The Deli เบเกอรี& 25 

Dip & Sip บาร์ สระวา่ยนํ 3า 20 

Piccolo คอฟฟี& ช็อป 20 

Surfers อินเทอร์เน็ต 8 

Room Service การให้บริการ ตามจํานวนห้องพกั 
   

สิ&งอํานวย
ความสะดวก
ในห้องพกั 

โ ร ง แ ร ม เ ซ็ น ท า ร า  แ ก ร น ด์  บี ช  รี ส อ ร์ ท  ส มุ ย  ไ ด้ จั ด เ ต รี ย ม สิ& ง อํ า น ว ย 
ความสะดวกตา่งๆ เพื&อให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการ อาทิ สระว่ายนํ 3าส่วนตวั (เฉพาะห้องพกัประเภท Pool Suite-
The Club แ ล ะ  1 Bed Pool  
Suite-The Club) มิ นิ บ า ร์  ตู้ นิ ร ภั ย  โ ท ร ศั พ ท์  อิ น เ ต อ ร์ เ น ต ไ ร้ ส า ย  
ไดร์เป่าผม เครื&องทําชาและกาแฟ ทีวีจอแบน เครื&องเล่น DVD เป็นต้น 
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ส่ ว นบ ริ ก า ร
อื&นๆ 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย มีการให้บริการอื&นๆ ในบริเวณพื 3นที&โรงแรม อาทิ สปา 
Cenvaree จํานวน 12  ห้อง บริการกีฬาทางนํ 3าและดํานํ 3า สระว่ายนํ 3า สนามเทนนิส ห้องซาวน่า จากุซซี& 
ห้องออกกําลังกาย วอลเล่ย์บอล ห้องประชุม ศูนย์บริการธุรกิจ (Business Centre) ที&จอดรถยนต์
จํานวน 18 คนั  Children’ s Club สนามเดก็เล่น และร้านค้าตา่งๆ  

ร ะ บ บ
สาธารณปูโภค 

ลิฟท์จํานวน 2  ชุด โดยแบ่งเป็นลิฟต์โดยสาร 1  ชุด และลิฟต์สําหรับขนของ 1  ชุด  พร้อม ระบบป้องกนั
อคัคีภยั (เครื&องตรวจจบัควนัและความร้อน) ระบบสปริงเกอร์ในอาคาร ระบบบําบดันํ 3าเสีย ระบบระบาย
อากาศ 

*  ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2550 

รายละเอียดเพิมเตมิของทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 

ในระยะเวลาก่อนวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก โครงสร้างกรรมสิทธิLของทรัพย์สินที&
กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

1. บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด เป็นเจ้าของที&ดินก่อนวันที&กองทุนรวมเข้า
ลงทนุ และยงัคงเป็นเจ้าของที&ดินดงักลา่วในวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก 

2. กองทุนรวมไทยพัฒนา 1  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิL ในอาคารโรงแรมและระบบ
สาธารณปูโภค  

 ในวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) จะ
ซื 3ออาคารโรงแรมและระบบสาธารณปูโภคดงักล่าวมาจากกองทุนรวมไทยพฒันา 1 และ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)จะนําทรัพย์สินดงักล่าวออกให้กองทุน
รวมเช่าภายใต้สญัญาที&เกี&ยวข้อง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ&มเติมในข้อ 3.2.2 (ข) 

3. กองทุนรวมไทยพัฒนา 1 และบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิLในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกับการดําเนินธุรกิจโรงแรม 
เซน็ทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ  

 ในวันที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด  
ซื 3อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทั 3งหมดที&เกี&ยวเนื&องกับการดําเนินธุรกิจโรงแรมที&เป็น
กรรมสิทธิLของกองทุนรวมไทยพัฒนา 1 และบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด  
ขายทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่กองทุนรวมภายใต้สญัญาที&เกี&ยวข้อง (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ&มเติมในข้อ 4.1.2 (ค)) 
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                  แผนที&แสดงที&ตั 3งของโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ 
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โครงสร้างรายได้  

ในปัจจบุนัโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ มีโครงสร้างรายได้ ดงัตอ่ไปนี 3 (ข้อมลู ณ 
วนัที& 31 มีนาคม 2551) 

รายการ 

ระยะเวลาตั 2งแต่ 1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 

ระยะเวลาตั 2งแต่ 
1 มกราคม – 
31 มีนาคม 

พ.ศ. 

2545 2546*  2547 2548 2549 2550 2551 

รายได้รวมจากการ
ให้บริการ (ล้านบาท) 

394 346 446 489 491 456 158 

- รายได้จากห้องพกั 263 216 270 300 310 290 106 

- รายได้จากการจําหน่าย
อาหารและเครื&องดื&ม 

96 104 142 155 149 137 44 

- รายได้จากการ
ดําเนินงานอื&นๆ 

35 26 34 34 32 29 8 

ก่อนหกัดอกเบี 3ย ภาษี ค่า
เสื&อมราคาและคา่ตดั
จําหน่าย (EBITDA) *** 

204 165 240 260 255 227 89 

อตัราการเข้าพกัเฉลี&ย  
(Average  Occupancy 
Rate (ร้อยละ 

75 .6  58 .1  76 .4  84 .0  79 .0 ** 66 .6 ** 80.3 

อตัราคา่ห้องเฉลี&ย (Average 
Room Rate) 
(บาทตอ่ห้องตอ่คืน) 

4,600 4,894 4,659 4,723 5,198 5,818 7,187 

* อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวของประเทศโดยรวมได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลนัระบาด (Severe Acute Respiratory Syndrome หรือ SARS) ในปี 2546 

 ** ในระหว่างระยะเวลาตัFงแต่วนัที� 1 มกราคม 2549 -  31  ธนัวาคม 2550  มีการปรับปรุงห้องพกัโดยในปี 
2549 มีการปรับปรุงห้องพกัจํานวน 36 หอ้งเป็นเวลา 107  วนั และในปี 2550 จํานวน 71  ห้องเป็น
เวลา 75  วนั และจํานวน 86  ห้องเป็นเวลา 105  วนั ดงันัFน หากคิดอตัราการเข้าพกัเฉลี�ยจากจํานวน
หอ้งที�ไม่ไดปิ้ดปรับปรุง อตัราการเข้าพกัเฉลี�ยในปี 2549 เท่ากบัร้อยละ 83  .2   และในปี 2550 เท่ากบั
ร้อยละ 82 .6   

*** รวมเฉพาะรายการที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงาน โดยไม่รวมรายได้อื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 
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(ค) ข้อมูลลูกค้า 
ในปี 2550  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ สามารถแบ่งกลุ่มลกูค้าตามสญัชาติ
ของผู้ เข้าพกัได้ดงันี 3 

ยุโรป 66%

อืน ๆ 

7%

แอฟริกา

1%ตะวันออกกลาง

3%

เอเชีย

9%

โอเชียเนีย 11%

อเมริกา

3%

 

3.2.2 รายละเอียดทรัพย์สินทีลงทุน 

กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) สิทธิการเช่าระยะยาวในทีดนิ 

กองทนุรวมจะเช่าที&ดินซึ&งตั 3งอยู่ที&ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
จากบริษัท เซน็ทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั (เจ้าของกรรมสิทธิLในที&ดิน) เป็นระยะเวลา 
30 ปีนบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก โดยทําสญัญาเช่าและจดทะเบียน
สิทธิการเช่ากบักรมที&ดิน ทั 3งนี 3 ที&ดินดงักลา่วมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

โฉนดเลขที เลขทีดนิ หน้าสํารวจ 
เนื 2อที 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

12430 36 1498 21-1-35.8  

12431 40 1523 1-3 -77.9  

12432 41 1524 1-3 -91.0  

รวม  25-1-4.7 
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(ข) สิทธิการเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

กองทนุรวมจะเช่าอาคารโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ ซึ&งตั 3งอยู่บนที&ดิน
ดงักลา่วข้างต้น พร้อมด้วยระบบสาธารณปูโภคซึ&งติดตั 3งและใช้งานอยู่ในอาคารจาก
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  (เจ้าของกรรมสิทธิLในอาคารและ
ระบบสาธารณปูโภค) เป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก 
โดยทําเป็นสญัญาเช่าและจดทะเบียนสิทธิการเช่ากบักรมที&ดิน    

(ค) กรรมสิทธิF ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการดําเนินธุรกิจ
โรงแรม 

กองทนุรวมจะซื 3อเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกบัการดําเนินธุรกิจของโรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมุย จากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด 
(เจ้าของกรรมสิทธิLในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกบัการดําเนินธุรกิจของ
โรงแรม) ในวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก   

ทั 3งนี 3 การเข้าลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วข้างต้นเป็นไปตามแผนภาพดงัตอ่ไปนี 3 

 

 

หมายเหต ุบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั 
ร้อยละ 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกัด 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด 
(มหาชน) 

 

กองทุนรวม 

ให้กองทนุรวมเช่าอาคารและ 
ระบบสาธารณปูโภคเป็นเวลา 30 ปี 

ให้กองทนุรวมเช่าที&ดนิเป็นเวลา 30 
ปี ขายเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกบั 

การดําเนินธุรกิจโรงแรม 

จด
ทะ

เบี
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หนื
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3.2.3 สาระสําคัญของสัญญาทีเกียวข้องกับการเข้าลงทุนครั2งแรกของกองทุนรวม 

ในการเข้าลงทนุของกองทนุรวมซึ&งมีรายละเอียดตามที&กําหนดในข้อ 4.1.2 กองทุนรวมเข้าทํา
สญัญากบัคูส่ญัญาที&เกี&ยวข้องดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) สญัญาเช่าที&ดิน ซึ&งมีสาระสําคญัโดยสรุปดงัตอ่ไปนี 3 

ผู้ให้เช่า (ผู้ มีกรรมสิทธิL) บริษัท เซน็ทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั 

ผู้ เช่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ 
รีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

ทรัพย์สินที&เช่า ที&ดนิโฉนดเลขที& 12430 12431 และ 12432 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

สิทธิในการตอ่สญัญา กองทุนรวมต้องแจ้งให้บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีซรีสอร์ท 
จํากดั ทราบถงึความประสงค์ที&จะต่ออายุสญัญาภายใน
ปีที& 26  นับจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า และให้
กองทุนรวมและบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด 
ร่วมกนัเจรจาเกี&ยวกบัการตอ่อายุสญัญาเช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในปีที& 27 นบัจากปีแรกของระยะเวลาการเช่า 

คา่เช่า ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 

สิทธิเหนือพื 3นดนิ บริษัท เซ็นทรัล สมยุบีชรีสอร์ท จํากดั ตกลงให้บริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  มีสิทธิเหนือ
พื 3นดิน ที& เ ช่ า เ พื& อใ ช้ เ ป็นที&ตั 3งของอาคารโรงแรม 
เซน็ทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ 

การเวนคืนทรัพย์ที&เช่า ในกรณีที&มีการเวนคืนทรัพย์ที&เ ช่า กองทุนรวมจะ
ดําเนินการต่างๆ เพื&อให้ได้รับค่าทดแทนตามจํานวน 
หลักเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดในพระราชบญัญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ .ศ  .2530 (รวมทั 3งที&
มีการแก้ไขเพิ&มเติม)  รวมถึงกฎหมายอื&นที&เกี&ยวข้อง 
(“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”)  ทั 3งนี 3 สัญญาเช่า
อาจระงับสิ 3นลงหากมีการเวนคืนทรัพย์ที&เช่าทั 3งหมด
หรือบางส่วนที&เป็นสาระสําคญั 

กองทนุรวมได้กําหนดให้ผู้ ให้เช่าดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ใช้ความพยายามของตนอย่างดีที&สุดเพื&อช่วยให้
กองทุนรวมได้ใช้สิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การเวนคืน  

(ข) หากในการเวนคืนดังกล่าว ผู้ ใ ห้ เ ช่าไ ด้ รับ
ค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนใน
จํานวนที&พิจารณาได้ว่าเป็นค่าชดเชยในส่วนที&
เป็นสิทธิของกองทุนรวมภายใต้สัญญาเช่า 
กองทนุรวมจะได้รับคา่ชดเชยในจํานวนดงักล่าว
จากผู้ให้เช่า 

(ค) หากในการเวนคืนดังกล่าว กองทุนรวมไม่
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนได้ภายใต้
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กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน เนื&องจากมีการ
แก้ไขเปลี&ยนแปลงกฎหมายดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิLในทรัพย์ที&เช่าและได้รับค่าชดเชย
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนตกลงจะแบ่ง
ค่าชดเชยดังกล่าวให้แ ก่กองทุนรวม ตาม
หลกัเกณฑ์และวธีิการที&กําหนดในสญัญา 

หน้าที&ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์ที&เช่า 

กองทุนรวมมีหน้าที&ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์ที&เช่า (Maintenance) และหน้าที&ในการปรับปรุง
ภาพลักษณ์ทรัพย์ที&เช่า (Renovation) ด้วยค่าใช้จ่าย
ของกองทนุรวมเอง 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิก
สญัญา 

ให้เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ&งตามที&กําหนดในสญัญา
ซึ&งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี 3ถือเป็นเหตุผิดนัดหรือเหตุ
แหง่การบอกเลิกสญัญา 

ก. คูส่ญัญาตกเป็นผู้ผิดสญัญาหรือตกเป็นผู้ผิดคํา
รับรอง ในส่วนที& เป็นสาระสําคัญ และไม่ได้
ดําเนินการแก้ไขเหตุการณ์ดงักล่าวภายใน 90 
วนันบัจากวนัที&ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตกุารณ์
ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
ตกเป็นผู้ ผิดสัญญาภายใต้สัญญาเช่าอาคาร
และระบบสาธารณปูโภค 

การบอกเลิกสัญญาและผลแห่งการ
บอกเลิกสญัญา 

หากกองทนุรวมเป็นผู้ผิดสญัญาหรือผิดคํารับรอง และ
กองทุนรวมไม่สามารถการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว
ภายใน 90 วันนับจากวันที&ได้รับแจ้งหรือทราบถึง
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท 
เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด จะยอมรับการชําระ
ค่าเสียหายจากกองทนุรวมเพื&อเยียวยาความเสียหาย
ที&เกิดขึ 3น และให้ถือว่าเหตผุิดสญัญาดงักล่าวระงบัสิ 3น
ลง โดยบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด จะไม่มี
สิทธิในการบอกเลิกสญัญา 

หากบริษัท เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั ตกเป็นผู้ผิด
สญัญาหรือผิดคํารับรอง และบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีช 
รีสอร์ท จํากัด ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว
ภายใน 90 วันนับจากวันที&ได้รับแจ้งหรือทราบถึง
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ตกเป็นผู้ผิด
สัญญาภ าย ใ ต้ สัญญา เ ช่ า อ าค า ร แ ล ะ ร ะบบ
สาธารณูปโภค กองทุนรวมอาจบอกเลิกสัญญาโดย
แจ้งให้บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั โดย
ในกรณีที&กองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา กองทุน
รวมจะได้ รับค่าเ ช่าล่วงหน้าคืนตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาเช่าคงเหลือในจํานวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (Net Present Value) ของกระแสเงินสดที&นํามา
คํานวณมลูคา่ของคา่เช่าชําระล่วงหน้าภายใต้สญัญาใน
ระยะเวลานบัจากวนัที&กองทนุรวมบอกเลิกสญัญาจนถึง
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วนัครบระยะเวลาการเช่า โดยการคิดค่าเช่าล่วงหน้าจะ
มีรายละเอียดตามที&กําหนดในสญัญา 

ทั 3ง นี 3 กอ งทุนรวมจะ ไม่ มี สิ ท ธิ ในการ เ รี ยก ร้ อ ง
ค่าเสียหายใด ๆ เพิ&มเติมจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีช 
รีสอร์ท จํากดั 

อย่างไรก็ดี ในกรณีเหตุผิดสัญญาในส่วนที&ไม่ถือเป็น
สาระสําคัญหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจาก
เหตุการณ์ใด ๆ  ที& ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
คู่สัญญา คู่สัญญาฝ่ายที&ไม่ผิดสัญญาจะไม่มีสิทธิใน
การบอกเลิกสญัญา 

(ข) สญัญาเช่าอาคารและระบบสาธารณปูโภค ซึ&งมีสาระสําคญัโดยสรุปดงัตอ่ไปนี 3 

ผู้ให้เช่า (ผู้ มีกรรมสิทธิL) บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ผู้ เช่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ 
รีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

ทรัพย์สินที&เช่า อาคารและสิ&งปลูกสร้าง เลขที& 38 /2  หมู่ที& 3  ตําบลบ่อ
ผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี ทั 3งหมดซึ&ง
ตั 3งอยู่บนที&ดนิโฉนดเลขที& 12430  12431  และ 12432 
และระบบสาธารณปูโภคที&เกี&ยวข้องกบัอาคารโรงแรม
ซึ&งเป็นกรรมสิทธิLของผู้ ให้เช่าซึ&งได้ติดตั 3งและใช้งานอยู่
ในอาคารที&เช่าในวนัจดทะเบียนการเช่า 

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

สิทธิตอ่อายสุญัญา เหมือนสญัญาเช่าที&ดนิ 

คา่เช่า ไม่เกิน 1,510 ,000,000 บาท 

การประกนัภยั • ประกนัวนิาศภยั (All Risks Insurance) 

• ประกนัภยัความเสียหายเครื&องจกัร 
(Machinery Breakdown Insurance) 

• ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business  
Interruption Insurance) 

• ประกนัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public 
Liabilities Insurance)  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ&มเตมิในข้อ 3.5 

การเวนคืน เหมือนสญัญาเช่าที&ดนิ 
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หน้าที&ในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์ที&เช่า 

เหมือนสญัญาเช่าที&ดนิ 

นอกจากนี 3 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน)  มีหน้าที&ในการซ่อมแซมเหตุชํารุดบกพร่อง
ของโครงสร้าง (Structural Repair) ของทรัพย์ที&เช่า 
เฉพาะความชํารุดบกพร่องที&เกิดขึ 3นก่อนวนัที&กองทุน
รวมเข้าลงทนุครั 3งแรก 

หากมีเหตชํุารุดบกพร่องของโครงสร้างของทรัพย์ที&เช่า 
นอกเหนือจากกรณีที&กําหนดดงักล่าว กองทนุรวมและ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  จะ
ร่วมกันเจรจาเพื&อพิจารณาตกลงกันเกี&ยวกับหน้าที&
ซอ่มแซมทรัพย์ที&เช่าในกรณีดงักล่าว 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการบอกเลิก
สญัญา 

ให้เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ&งตามที& กําหนดใน
สญัญาซึ&งรวมถงึกรณีดงัตอ่ไปนี 3ถือเป็นเหตผุิดนดัหรือ
เหตแุหง่การบอกเลิกสญัญา 

ก. คู่สัญญาตกเป็นผู้ ผิดสัญญาหรือตกเป็นผู้ ผิด 
คํารับรอง ในส่วนที&เป็นสาระสําคญั และไม่ได้
ดําเนินการแก้ไขเหตุการณ์ดงักล่าวภายใน 90 
วนันบัจากวนัที&ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตกุารณ์
ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข. บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด ตกเป็น 
ผู้ผิดสญัญาภายใต้สญัญาเช่าที&ดนิ 

การบอกเลิกสัญญาและผลแห่งการ
บอกเลิกสญัญา 

หากกองทุนรวมเป็นผู้ ผิดสัญญาหรือผิดคํารับรอง 
และกองทุนรวมไม่สามารถการแก้ไขเหตุการณ์
ดังกล่าวภายใน 90 วันนับจากวันที&ได้รับแจ้งหรือ
ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  จะ
ยอมรับการชําระค่าเสียหายจากกองทุนรวมเพื&อ
เยียวยาความเสียหายที&เกิดขึ 3น และให้ถือว่าเหตุผิด
สัญญาดังกล่าวระงับสิ 3นลง โดยบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  จะไม่มีสิทธิในการ
บอกเลิกสญัญา 

หากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
ตกเป็นผู้ ผิดสัญญาหรือผิดคํารับรอง และบริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ไม่สามารถ
แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน 90 วันนับจากวันที&
ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท 
จํากัด ตกเป็นผู้ ผิดสัญญาภายใต้สัญญาเช่าที&ดิน 
กองทุนรวมอาจบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งให้บริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ทราบ
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ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั โดย
ในกรณีที&กองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา กองทุน
รวมจะได้รับค่าเ ช่าล่วงหน้าคืนตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาเช่าคงเหลือในจํานวนเท่ากับมลูค่าปัจจุบนั
สุทธิ (Net Present Value) ของกระแสเงินสดที&นํามา
คํานวณมลูค่าของค่าเช่าชําระล่วงหน้าภายใต้สญัญา
ในระยะเวลานบัจากวนัที&กองทนุรวมบอกเลิกสญัญา
จนถึงวันครบระยะเวลาการเช่า โดยการคิดค่าเช่า
ล่วงหน้าจะมีรายละเอียดตามที&กําหนดในสญัญา  

ทั 3ง นี 3 กองทุนรวมจะ ไม่ มีสิ ท ธิ ในการ เ รี ยก ร้ อ ง
ค่าเสียหายใด ๆ เพิ&มเติมจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จํากดั (มหาชน) 

อย่างไรก็ดี ในกรณีเหตุผิดสัญญาในส่วนที&ไม่ถือเป็น
สาระสําคัญหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจาก
เหตุการณ์ใด ๆ ที& ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
คู่สัญญา คู่สญัญาฝ่ายที&ไม่ผิดสัญญาจะไม่มีสิทธิใน
การบอกเลิกสญัญา 

(ค) สญัญาซื 3อขายเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกบัการดําเนินธุรกิจโรงแรม ซึ&งมี
สาระสําคญัโดยสรุปดงัตอ่ไปนี 3 

ผู้ ซื 3อ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ 
รีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

ผู้ขาย บริษัท เซน็ทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั  

ทรัพย์สินที&ซื 3อขาย เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกับการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรม 

ราคาซื 3อขาย ไม่เกิน 80,000,000 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิ&ม) 

3.2.4 มูลค่าของทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 

(ก) มูลค่าของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกรวมเป็นเงินทั 3งสิ 3นไม่เกิน 
3,090 ,000,000  ล้านบาท (สามพนัเก้าสิบล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3  

• สิทธิการเช่าที&ดิน มลูคา่ไมเ่กิน 1,500,000,000 บาท (หนึ&งพนัห้าร้อยล้านบาท) 

• สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม และงานระบบสาธารณูปโภคที&เกี&ยวข้องกับ
อาคารโรงแรม มลูค่าไม่เกิน 1,510,000,000 บาท (หนึ&งพันห้าร้อยสิบล้าน
บาท) 
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• เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกับการดําเนินธุรกิจโรงแรม มูลค่า 
ไมเ่กิน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) 

(ข) ราคาประเมินทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกโดยบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินจํานวน 2 ราย มีรายละเอียดดงันี 3 

ผู้ประเมินราคา ราคาประเมิน (ล้านบาท) วันทีประเมิน 

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั 
(ประเทศไทย) จํากดั 

3,400 31 พฤษภาคม 2551 

บริษัท 15 ที&ปรึกษาธุรกิจ 
จํากดั 

3,491 17 เมษายน 2551 

3.3 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ก. การนําทรัพย์ทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรกออกให้เช่าช่วง 

กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยให้บริษัท
เซ็นทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด  ซึ&งเป็นผู้ เช่าช่วง ดําเนินการเช่าช่วงทรัพย์สินเพื&อ
ดําเนินกิจการโรงแรมตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ให้เช่าช่วงที&ดิน อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมุย และระบบ
สาธารณปูโภค 

(ข) ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกบัการดําเนินธุรกิจโรงแรม 

โดยให้การเช่าช่วงดงักลา่วมีระยะเวลาการเช่า 3 ปีนบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุน
ครั 3งแรก  และให้ผู้ เช่าช่วงมีสิทธิเช่าทรัพย์สินดงักล่าวต่อไปอีก 3 ปีนับจากวนัครบ
ระยะเวลาการเช่า  

ทั 3งนี 3 บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ได้ตกลงตอ่กองทนุรวมวา่ตลอด
ระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จํากดั (มหาชน) จะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ&งดงัตอ่ไปนี 3 

1. ดําเนินการให้ผู้ เช่าช่วงใช้สิทธิตามคํามั&นภายใต้สัญญาเช่าช่วงเพื&อต่อ
อายสุญัญาเช่าไปอีก เป็นคราว คราวละ 3 ปี  

2. กรณีที&ไม่สามารถดําเนินการได้ตามที&กําหนดในข้อ 1 ข้างต้น บริษัท
โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) จะเป็นผู้ ดําเนินการให้บคุคลหรือ
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นิติบุคคลอื&นนอกเหนือจากผู้ เช่าช่วง (“ผู้เช่าช่วงรายใหม่”) เข้าทํา
สญัญาเช่าอาคารโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กบักองทุนรวม เพื&อ
ดําเนินกิจการโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แทนผู้ เช่าช่วงที&ได้
ดําเนินการอยู่ เดิม โดยสัญญาเช่าดังกล่าวจะต้องมีข้อสัญญาซึ&งมี
รายละเอียดเช่นเดียวกันกับสญัญาเช่าที&ได้มีการเข้าทําและลงนามโดย
กองทนุรวมและผู้ เช่าช่วงในวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก 

3. กรณีที&ไม่สามารถดําเนินการได้ตามที&กําหนดในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ตกลงจะเข้าทําสญัญา
เช่าอาคารโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เอง เพื&อดําเนินกิจการ
โครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ตามที&ผู้ เช่าช่วงได้ดําเนินการอยู่เดิม
โดยสญัญาเช่าดงักล่าวจะต้องมีข้อสญัญาซึ&งมีรายละเอียดเช่นเดียวกัน
กบัสญัญาเช่าที&ได้มีการเข้าทําและลงนามโดยกองทุนรวมและผู้ เช่าช่วง
ในวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก  

อนึ&ง หน้าที&ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ดงักล่าวข้างต้นจะ
ระงบัสิ 3นลงในกรณีใดกรณีหนึ&งดงัตอ่ไปนี 3 

ก. ผู้ เช่าช่วงหรือผู้ เช่าช่วงรายใหม่ แล้วแต่กรณี ตกเป็นผู้ ผิดสญัญาเช่าและ
กองทนุรวมใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้ เช่าช่วงหรือ 
ผู้ เช่าช่วงรายใหม ่ 

ข. สญัญาวา่จ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) ระหว่าง
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) กบัผู้ เช่าช่วงหรือผู้ เช่าช่วง
รายใหม่ระงับสิ 3นลงเนื&องจากสาเหตุใดๆ ตามที&กองทุนรวมได้ให้ความ
ยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั 3งนี 3 ตามรายละเอียดที&กําหนดใน
สญัญาที&เกี&ยวข้อง 

ค. กองทุนรวมรับโอนหุ้ นของผู้ เช่าช่วงจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
จํากัด (มหาชน) ทั 3งจํานวน ตามที&กองทุนรวมร้องขอ ทั 3งนี 3 กองทุนรวมจะ
รับโอนหุ้นได้ก็ต่อเมื&อกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคบั คําสั&งที& เกี&ยวข้องของสํานักงาน 
ก.ล.ต.  และ/หรือกฎหมายที&เกี&ยวข้อง (หากมี) 
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ข. การประกันรายได้สะสมจากการนําทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรกออกให้
เช่าแก่ผู้เช่าช่วงเป็นระยะเวลา 4 ปี 

เพื&อเป็นการสร้างความมั&นใจให้กับผู้ลงทุน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  
ตกลงและรับรองภายใต้สญัญาตกลงกระทําการกบักองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะมีรายได้ค่า
เช่า ไมน้่อยกวา่รายได้คา่เช่าประกนัสะสมตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3  

ก. จํานวนรวมสะสมไมน้่อยกวา่ 78.31 ล้านบาท ในระยะเวลานบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้า
ลงทนุครั 3งแรกจนถงึวนัที& 31 ธนัวาคม 2551 

ข. จํานวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า 376.09 ล้านบาท ในระยะเวลานับจากวนัที&กองทุน
รวมเข้าลงทนุครั 3งแรกจนถงึวนัที& 31 ธนัวาคม 2552 

ค. จํานวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า 674.03 ล้านบาท ในระยะเวลานับจากวนัที&กองทุน
รวมเข้าลงทนุครั 3งแรกจนถงึวนัที& 31 ธนัวาคม 2553 

ง. จํานวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า 971.92 ล้านบาท ในระยะเวลานับจากวันที&กองทุน
รวมเข้าลงทนุครั 3งแรกจนถงึวนัที& 31 ธนัวาคม 2554 

จ. จํานวนรวมสะสมไม่น้อยกว่า 1,191.47 ล้านบาท ในระยะเวลานับจากวนัที&กองทุน
รวมเข้าลงทนุครั 3งแรกจนถงึวนัที&ครบรอบสี&ปีนบัจากวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก 

ให้การคํานวณรายได้สะสมดงักลา่วมีรายละเอียดเพิ&มเติมดงัตอ่ไปนี 3 

(1) “รายได้ค่าเช่า” หมายถงึ รายได้ค่าเช่าในจํานวนที&เกิดขึ 3นจริงของกองทุนรวมจากการ
นําทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกออกให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าช่วง หลงัหัก
งบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์ที&เช่า ตามที&ระบุไว้ในสญัญาเช่า
ช่วง 

“รายได้ค่าเช่าสะสม” หมายถงึ รายได้คา่เช่าที&คํานวณรวมนบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้า
ลงทุนครั 3งแรกจนถึงวนัสิ 3นรอบปีบัญชีที&มีการคํานวณรายได้ของกองทุนรวม ในแต่ละ
ช่วงระยะเวลาที&กําหนดในข้อ ก .ถงึ จ .ข้างต้น 

“รายได้ค่าเช่าประกันสะสม” หมายถึง รายได้ค่าเช่าที&กองทุนรวมจะได้รับในแต่ละ
ช่วงระยะเวลาที&กําหนดในข้อ ก .ถงึ จ .ข้างต้น 
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(2)  หากกองทุนรวมมีรายได้ค่าเช่าสะสมน้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสม บริษัท  
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ตกลงจะชําระเงินให้แก่กองทุนรวมในจํานวน
เท่ากบัสว่นตา่งระหวา่ง รายได้คา่เช่าประกนัสะสม ลบด้วยรายได้คา่เช่า  

ให้จํานวนเงินที& บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ชําระให้แก่กองทุนรวม
ดงักลา่วเรียกวา่ “เงนิประกันส่วนเพิม” 

(3) ในกรณีที& บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ชําระเงินประกนัส่วนเพิ&มให้แก่
กองทุนรวม และในการคํานวณรายได้ของกองทุนรวมครั 3งต่อมา กองทุนรวมมีรายได้ 
ค่าเช่าสะสม ในจํานวนที&มากกว่ารายได้ค่าเช่าประกันสะสม กองทุนรวมตกลงคืนเงิน
ประกนัส่วนเพิ&มให้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ในจํานวนไม่เกิน
กวา่จํานวนเงินประกนัสว่นเพิ&มที&กองทนุได้รับสะสมนบัจากวนัจดทะเบียนการเช่า 

ทั 3งนี 3 หากการชําระคืนเงินประกันส่วนเพิ&มดงักล่าวต้องทําให้รายได้ค่าเช่าสะสมของ
กองทุนรวม มีจํานวนน้อยกว่ารายได้ค่าเช่าประกนัสะสม ให้กองทุนรวมลดเงินประกนั
ส่วนเพิ&มที&ต้องชําระคืนให้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  เพื&อให้
รายได้คา่เช่าของกองทนุรวมไมน้่อยกวา่รายได้คา่เช่าประกนัสะสม 

(4) การประกันรายได้ตามที&กล่าวมาข้างต้นจะเป็นไปตามสญัญาตกลงกระทําการ ทั 3งนี 3
กองทนุรวมตกลงและรับทราบว่าบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ไม่ได้
วางหนังสือคํ 3าประกันของธนาคารให้แก่กองทุนรวมเพื&อเป็นการประกันการปฏิบัติ
หน้าที&ดงักลา่วของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) แตอ่ย่างใด 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากระยะเวลา 4 ปีข้างต้น กองทนุรวมไมอ่าจรับประกนัได้ว่ากองทุนรวมจะ
มีรายได้คา่เช่าภายใต้สญัญาเช่าช่วงไม่น้อยไปกว่ารายได้ค่าเช่าประกนัสะสม เนื&องจากปัจจัย
ต่างๆ อาทิ ผลการดําเนินงานของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย หรือหน้าที&ในการ
ชําระค่าใช้จ่ายที&เกิดจากการปรับปรุงภาพลกัษณ์และการจัดซื 3อ จัดหาเฟอร์นิเจอร์ วสัดุ และ
อปุกรณ์ที&เกี&ยวข้องตามรายละเอียดในข้อ 4.4.2 

ค. การประกันการปฏิบัติหน้าทีของผู้เช่าช่วงโดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ตกลงคํ 3าประกนัการปฏิบติัหน้าที&ของผู้ เช่าช่วง
ภายใต้สญัญาเช่าช่วงทรัพย์สินระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้ เช่าช่วง เฉพาะหน้าที&ดงัตอ่ไปนี 3 

ก. หน้าที&ในการจดัทํางบการเงินและรายงานทางการเงินและนําสง่ให้แก่กองทนุรวม 
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ข. หน้าที&กระทําการต่างๆ อาทิ หน้าที&ในการแจ้งให้กองทุนรวมทราบกรณีผู้ เช่าช่วง 
ตกเป็นผู้ ผิดสญัญาหรืออาจตกเป็นผู้ ผิดสญัญากบับุคคลภายนอก หน้าที&ในการแจ้ง
ให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที&มีเหตุการณ์ซึ&งมีหรืออาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ทรัพย์ที&เช่า 

ค. หน้าที&ในการงดเว้นกระทําการ อาทิ ไม่ก่อหนี 3ใดๆ เพิ&มเติม ไม่นําทรัพย์สินของ 
ผู้ เช่าช่วงไปก่อภาระผกูพนั  

ง. หน้าที&ของผู้ เช่าช่วงในการดําเนินการต่าง ๆ เพื&อให้มีการนํารายได้จากการ
ดําเนินการของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ฝากไว้กับบัญชีเงินฝาก
ตามรายละเอียดที&กําหนดในสญัญาเช่าช่วง 

ง. การดําเนินการให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหาร
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมุย 

ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าช่วงจะดําเนินการให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน) ซึ&งเป็นผู้บริหารโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ อยู่ในระยะเวลาก่อนวนัที&
กองทนุรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก เป็นผู้บริหารจดัการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ 
ต่อไป โดยเข้าทําสญัญาว่าจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) และ
สญัญาให้ความช่วยเหลือในการดําเนินงาน (Technicle Assistance Agreement) เป็น
ระยะเวลารวม 30 ปีนับจากวันที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก โดยผู้ เช่าช่วงและบริษัท 
โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ตกลงตอ่กองทนุรวมดงัตอ่ไปนี 3 

ก. ผู้ เช่าช่วงและบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) จะดําเนินการให้
กองทุนรวมพิจารณาให้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการ
แก้ไขเปลี&ยนแปลงสญัญาบริหารโรงแรม 

ข. ในกรณีที&  ผู้ เช่าช่วง หรือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
ต้องการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management 
Agreement) และสัญญาให้ความช่วยเหลือในการดําเนินงาน (Technicle 
Assistance Agreement) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดในสัญญา
ดงักลา่ว ผู้ เช่าช่วงและ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ตกลงว่า
สัญญาดังกล่าวจะระงับสิ 3นลงต่อเมื&อได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากกองทนุรวม  
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อย่างไรก็ดี หากผู้ เช่าช่วงได้กระทําการใด ๆ ตามที&กองทุนรวมมีคําสั&ง กําหนด
หรือร้องขอ ซึ&งส่งผลให้ผู้ เช่าช่วงตกเป็นผู้ ผิดสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรม 
(Hotel Management Agreement) และสัญญาให้ความช่วยเหลือในการ
ดําเนินงาน (Technicle Assistance Agreement)  และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จํากดั (มหาชน) ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาอนัเนื&องมาจากเหตผิุดสญัญา
ดังกล่าว ให้การบอกเลิกสัญญาโดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน) มีผลโดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากองทนุรวม  

การดําเนินการดงักล่าวส่งผลให้การบริหารจดัการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
ในระยะเวลาก่อนและหลงัวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกจะเป็นไปด้วยความต่อเนื&องและ
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่คูส่ญัญาที&เกี&ยวข้องซึ&งรวมถงึกองทนุรวม  

จ. ข้อตกลงไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โดย 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ตกลงต่อกองทุนรวมว่าภายใน 5 ปีนับจาก
วนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด  (มหาชน) หรือนิติ
บุคคลที&เกี&ยวข้องจะไม่ประกอบธุรกิจโรงแรม (ตามที&มีนิยามในพระราชบญัญัติโรงแรม พ.ศ. 
2547 (รวมฉบับแก้ไขเพิ&มเติม) ทั 3งนี 3 ไม่ว่าโดยการถือครองกรรมสิทธิLหรือการรับจ้าง
บคุคลภายนอกในการบริหาร ที&มีลกัษณะเป็นแข่งขนักบัการดําเนินธุรกิจของโครงการ โรงแรม
เซน็ทารา แกรนด์  

อย่างไรก็ดี หากการดําเนินธุรกิจของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) เป็นไป
ตามเงื&อนไขใดเงื&อนไขหนึ&งดงัตอ่ไปนี 3 ให้ถือวา่กรณีดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของข้อกําหนด
ในวรรคแรก 

ก. สถานที&ในการประกอบธุรกิจดงักลา่วไมไ่ด้ตั 3งอยู่ใน (1) พื 3นที&หาดเฉวงหรือหาดละไม 
อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี หรือ (2) พื 3นที&ระหว่างหาดเฉวงหรือหาดละไม 
ดงักลา่ว  

ข. การประกอบกิจการดงักลา่วไมใ่ช้แบรนด์ (Brand) เซน็ทารา แกรนด์ ในการประกอบ
ธุรกิจดงักลา่ว หรือ แบรนด์อื&นใดที&มีลกัษณะก่อให้เกิดการแข่งขนัโดยตรงกบัโรงแรม
เซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ 

“นิติบุคคลทีเกียวข้อง” ตามที&กําหนดในข้อนี 3หมายความถึง บริษัทย่อยของบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ตามที&กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย์ที& กจ. 32/2549 เรื&อง การยื&นและการยกเว้นการยื&นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์  (รวมทั 3งที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม) หรือนิติบุคคลใดๆ ที&บริษัท 
โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) มีอํานาจในการควบคมุไม่ว่าทั 3งทางตรงหรือทางอ้อม 
กล่าวคือ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของ
นิติบคุคลนั 3น อย่างมีนยัสําคญั  

อนึ&ง หน้าที&ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ดงักล่าวข้างต้นจะระงบัสิ 3นลง
เมื&อสญัญาว่าจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) ระหว่างบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  กับผู้ เช่าช่วงหรือผู้ เช่าช่วงรายใหม่ระงับสิ 3นลงในกรณีใดๆ 
ตามที&กองทุนรวมได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั 3งนี 3 ตามรายละเอียดที&
กําหนดในสญัญาที&เกี&ยวข้อง หรือเมื&อกองทุนรวมรับโอนหุ้นของผู้ เช่าช่วงจากบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากดั  (มหาชน) ทั 3งจํานวน ตามที&กองทุนรวมร้องขอ ทั 3งนี 3 กองทุนรวมจะรับ
โอนหุ้ นได้ก็ต่อเมื&อกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสั&งที& เกี&ยวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต.  และ/หรือกฎหมายที&เกี&ยวข้อง (หาก
มี) 

ฉ. ข้อตกลงการถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด โดยบริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ตกลงต่อกองทุนรวมว่าตลอดระยะเวลา 30 ปี
นับจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  
จะถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากัด ในสดัส่วนไม่ตํ&ากว่าร้อยละ 75 
ของทุนจดทะเบียนที&ชําระแล้วของบริษัท เซ็นทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากดั โดยบริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  จะไม่จําหน่าย จ่าย โอนหรือจํานําหุ้ นดังกล่าวแก่
บคุคลใดๆ เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุรวม  

อนึ&ง หน้าที&ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ดงักล่าวข้างต้นจะระงบัสิ 3นลง
เมื&อสญัญาว่าจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) ระหว่างบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) กับผู้ เช่าช่วงหรือผู้ เช่าช่วงรายใหม่ระงับสิ 3นลงในกรณีใดๆ 
ตามที&กองทุนรวมได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั 3งนี 3 ตามรายละเอียดที&
กําหนดในสญัญาที&เกี&ยวข้อง หรือเมื&อกองทุนรวมรับโอนหุ้นของผู้ เช่าช่วงจากบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ทั 3งจํานวน ตามที&กองทุนรวมร้องขอ ทั 3งนี 3 กองทุนรวมจะรับ
โอนหุ้ นได้ก็ต่อเมื&อกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั&งที& เกี&ยวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต.  และ/หรือกฎหมายที&เกี&ยวข้อง  
(หากมี) 
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ทั 3งนี 3 การจดัการประโยชน์ในทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

 

(ก) แผนภาพการนําทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกออกหาประโยชน์ 

 

 

(ข) สญัญาเช่าระหวา่งกองทนุรวมและผู้ เช่าช่วง ซึ&งมีสาระสําคญัโดยสรุปดงัตอ่ไปนี 3 

ผู้ให้เช่าช่วง กองทุนรวมสิทธิการ เ ช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและ 
รีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

ผู้ เช่าช่วง บริษัท เซน็ทรัลสมยุโฮเตล็แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

ทรัพย์สินที&เช่า • ที&ดนิ 
• อาคารโรงแรมและระบบสาธารณปูโภค 
• เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกบัการดําเนินธุรกิจ

โรงแรม  

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 

สิทธิตอ่อายสุญัญา ผู้ เช่าช่วงมีสิทธิเช่าทรัพย์สินดงักล่าวต่อไปอีก 3 ปีนบัจากวนั
ครบระยะเวลาการเช่า 

คา่เช่า คา่เช่าแบง่เป็นคา่เช่าคงที&และคา่เช่าแปรผนั ดงันี 3 
(ก) อัตราค่าเช่าคงที  

ผู้ เช่าช่วงตกลงที&จะชําระค่าเช่าคงที&ในอัตรารวม 225 
ล้านบาทตอ่ปี โดยแบง่ชําระเป็นรายเดือน ดงันี 3 
 

คา่ธรรมเนียม 
การบริหาร 
จดัการโรงแรม 

บริหารจดัการ 
โรงแรม 

ให้เชา่ชว่งทรัพย์สินที& 
กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก  
(เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ที&
เกี&ยวเนื&องกบัการดําเนินธุรกิจ
โรงแรมเป็นการให้เชา่โดยตรง) 

 

กองทุนรวม 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
(ผู้บริหารจดัการโรงแรม)  

คา่เชา่คงที&  
และคา่เชา่แปรผนั บริษัท 

เซน็ทรัลสมุย
โฮเตล็ แมนเนจ

เม้นท์ จาํกัด 

(ผู้ เช่าช่วง) 
 

รายได้ 
จากการให้บริการ 

ให้บริการ 

ผู้ใช้บริการโรงแรม/

ผู้เช่าพื 2นทีรายย่อย 

 
 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

 

 -29- 
 

 

มกราคม ประมาณ 30 ล้านบาท 

กมุภาพนัธ์ ประมาณ 30 ล้านบาท 

มีนาคม ประมาณ 30 ล้านบาท 

เมษายน ประมาณ 22.5 ล้านบาท 

พฤษภาคม ประมาณ 7.5 ล้านบาท 

มิถนุายน ประมาณ 7.5 ล้านบาท 

กรกฎาคม ประมาณ 15 ล้านบาท 

สิงหาคม ประมาณ 30 ล้านบาท 

กนัยายน ประมาณ 15 ล้านบาท 

ตลุาคม ประมาณ 7.5 ล้านบาท 

พฤศจิกายน ประมาณ 7.5 ล้านบาท 

ธนัวาคม ประมาณ 22.5 ล้านบาท 

ทั 3งนี 3 ค่าเช่าคงที&ในจํานวนที&กองทุนรวมไม่ได้รับชําระ
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือเป็นค่าเช่าค้างชําระ 
(Accrued Unpaid Amount) และให้ผู้ เช่าช่วงชําระค่า
เช่าดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนรวม ซึ&งกองทุนรวมจะ
ได้รับชําระคา่เช่าตามลําดบัดงัตอ่ไปนี 3 
ก. คา่เช่าคงที&ตามจํานวนที&กําหนดในสญัญา 
ข. คา่เช่าค้างชําระ (Accrued Unpaid Amount)  
ค. คา่เช่าแปรผนัตามจํานวนที&กําหนดในสญัญา 
 

(ข) อัตราค่าเช่าแปรผัน 

 ผู้ เช่าช่วงตกลงที&จะชําระค่าเช่าแปรผันเป็นรายเดือน 
โดยคํานวณ ดงันี 3 

 อัตราค่าเช่าแปรผัน  =  {ก  x ( ข - ค - ง - จ - ฉ )} 

 โดยที& 

ก = อัตราร้อยละของค่าเช่าแปรผัน ในอัตรา
ร้อยละ 90 

ข = รายได้จากการดําเนินงานของโรงแรม 
เซน็ทารา แกรนด ์ บีช รีสอร์ท สมยุ ในเดือน
นั 3นๆ (รายได้ค่าห้องพัก รายได้ค่าอาหาร
และเครื& องดื&ม และ รายได้จากการ
ดําเนินงานอื&นๆ ) 

ค = ต้นทุนจากการดําเนินงานของโรงแรม  
เซน็ทารา แกรนด ์ บีช รีสอร์ท สมยุ ในเดือน
นั 3นๆ (ต้นทุนค่าห้องพัก ต้นทุนค่าอาหาร
และเครื& องดื&ม และต้นทุนจากการ
ดําเนินงานอื&นๆ ) 
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ง = ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานของโรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์  บีช รีสอร์ท สมุย ใน
เดือนนั 3นๆ (ค่าใช้จ่ายจากการขายและ
บริหาร เป็นต้น) 

จ = ค่าใช้ จ่ายอื&นๆ ของโรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์  บีช รีสอร์ท สมุย ในเดือนนั 3นๆ 
(ภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียมประกันภัย 
และค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรม เป็น
ต้น) 

ฉ = คา่เช่าคงที& (รวมคา่เช่าคงที&ค้างชําระ) 

ในรอบปีบัญชีใด หากค่าเช่าแปรผันทั 3งหมดที&ผู้ เช่าช่วงได้
ชําระให้กับกองทนุรวมมาแล้วนั 3น มากกว่าค่าเช่าแปรผนัซึ&งผู้
เช่าช่วงควรจะได้ชําระจากข้อมูลทางการเงินของผู้ เช่าช่วงที&
ปรากฏในงบการเงินประจําปีที&ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ
ผู้ เช่าช่วงซึ&งเป็นผู้ สอบบัญชีที&ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต."ค่าเช่าแปรผันทีเกิดขึ 2นจริง”  กองทนุ
รวมตกลงจะคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ เช่าช่วง หรือนําเงินส่วน
ต่างดงักล่าวไปหกักลบกันกบัค่าเช่าที&กองทนุรวมมีสิทธิได้รับ
จากผู้ เช่าช่วงในวันชําระเงินค่าเช่าช่วงครั 3งแรกนับจากวัน
คํานวณคา่เช่าแปรผนั 

หากคา่เช่าแปรผนัที&ผู้ เช่าช่วงได้ชําระให้กบักองทนุรวมมาแล้ว
นั 3น น้อยกว่าค่าเช่าแปรผันที&เกิดขึ 3นจริงให้ผู้ เช่าช่วงชําระเงิน
ส่วนต่างให้แก่กองทุนรวมภายในเวลาที&กําหนด ทั 3งนี 3 ให้
เป็นไปตามรายละเอียดที&ระบใุนสญัญา 

อย่างไรก็ดี ผู้ ลงทุนต้องคํานึงว่า กองทุนรวมมีหน้าที&ในการ
ชําระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภาพลักษณ์ และการจัดซื 3อ 
จดัหา เฟอร์นิเจอร์ วสัดแุละอุปกรณ์ที&เกี&ยวข้อง โดยค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี 3 

ก. ในปีที& 1 ถึงปีที& 3 นบัจากวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3ง
แรกจะไม่เกิน ร้อยละ 3.5 ของรายได้จากการดําเนินงาน
ของโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ  

ข. ปีที& 4 ถึงปีที& 30 นบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทนุครั 3ง
แรก ร้อยละ 6.8 ของรายได้จากการดําเนินงานของ
โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ 

ทั 3งนี 3 ผู้ ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ&มเติมได้ในข้อ 
3.5.2 และปัจจยัความเสี&ยงในข้อ 3.8.2 (9) หวัข้อ “ความ
เสี�ยงเกี�ยวกบัความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุ”  

การปรับค่าเช่าคงที&ในกรณีที&
มีการตอ่สญัญา 

หากผู้ เช่าช่วงมีการใช้สิทธิตอ่สญัญาเช่าช่วงหรือกองทนุรวมเข้า
ทําสัญญาเช่าช่วงใหม่  (ทั 3ง 2 กรณีดงักล่าวจะเกิดขึ 3นทุกรอบ
ระยะเวลา 3 ปี)  กองทุนรวมและผู้ เช่าช่วงตกลงว่าจะร่วมกัน
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พิจารณากําหนดโครงสร้างค่าเช่าขึ 3นใหม่  เพื&อให้กองทนุรวมมี
รายได้คา่เช่าส่วนใหญ่จากคา่เช่าคงที&ภายใต้สญัญาเช่าช่วง 

หากกองทุนรวมและผู้ เช่าช่วงหรือบุคคลอื&นที&เกี&ยวข้องไม่
สามารถตกลงร่วมกนัในเรื&องดงักล่าวได้ กองทนุรวมอาจใช้สิทธิ
ไม่ต่ออายุสัญญาเช่าช่วง ทั 3งนี 3 ตามเงื&อนไขที&กําหนดในสัญญา
เช่าช่วง 

คา่เช่าในกรณี Total Loss หากเกิดกรณี Total Loss ในทรัพย์ที&เช่า ตามที&กําหนดในข้อ 
3.5.3  (1)  (กรณีทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกได้รับ
ความเสียหายจากวินาศภยั) ค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าช่วงจะมี
รายละเอียดตามที&กําหนดในข้อ 3.5 .3 (1) ข้อ 1.1 ค  .(กรณีเมื&อ
ซอ่มแซมทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกแล้วเสร็จ)  

คา่เช่าในกรณีเหตสุดุวสิยั ในกรณีที&ผู้ เช่าช่วงแสดงให้กองทุนรวมเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์
ใดๆ ที&ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที&ยวของประเทศ
อย่างมีนัยสําคัญ อาทิ ไข้หวัดนก โดยเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ 3นเป็นกรณีชั&วคราว ผู้ เช่าช่วงอาจชําระค่าเช่าให้แก่
กองทนุรวมในจํานวนที&น้อยกว่าอตัราค่าเช่าคงที& โดยไม่ถือว่า
ผู้ เช่าช่วงตกเป็นผู้ผิดนดั 

หากกองทุนรวมเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที&
เกิดขึ 3นเป็นการถาวร กองทุนรวมและผู้ เช่าช่วงจะเจรจากัน
เกี&ยวกบัคา่เช่าที&กองทนุรวมจะได้รับในระยะเวลาดงักล่าว 

การโอนสิทธิในบญัชีเงินฝาก
แบบมีเงื&อนไข 

เพื&อเป็นการควบคุมกระแสเงินสดที&ผู้ เช่าช่วงได้รับจากการ
ให้บริการโรงแรมเซ็นทารา แกนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ ผู้ เช่าช่วง
ตกลงจะเปิดและดํารงไว้ซึ&งบญัชีเงินฝากตามรายละเอียดที&ผู้
เช่าช่วงและกองทุนรวมกําหนด และตกลงที&จะนําเงินที&ได้รับ
จากการดําเนินการดงักล่าวไปฝากไว้ในบญัชีดงักล่าว   

นอกจากนี 3 ผู้ เช่าช่วงตกลงที&จะโอนสิทธิในบญัชีเงินฝากของผู้
เช่าช่วงให้แก่กองทุนรวม โดยให้การโอนสิทธิดังกล่าวมีผล
สมบรูณ์เมื&อมีการบอกเลิกสญัญาเช่าช่วง 

การประกนัภยั ผู้ เช่าช่วงมีหน้าที&จัดหาและชําระเบี 3ยประกันภัยสําหรับการ
ประกันภัยต่างๆ ที&กองทุนรวมมีหน้าที&จัดให้มีภายใต้สัญญา
เ ช่ าท รัพ ย์สิ น ที& กอ งทุนรวม เ ข้ าลงทุนค รั 3ง แ รก  โดย มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

• ประกนัวินาศภยั (All Risks Insurance) 

• ประกนัภยัความเสียหายเครื&องจกัร (Machinery 
Breakdown Insurance) 

• ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business  
Interruption Insurance) 

• ประกนัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก  
(Public Liabilities Insurance)  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ&มเตมิในข้อ 3.5 
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การเวนคืนทรัพย์ที&เช่า หากมีการเวนคืนทรัพย์ที& เ ช่าทั 3งหมดหรือบางส่วนที& เป็น
สาระสําคญั สญัญาเช่าช่วงอาจระงบัสิ 3นลง 

หน้าที&ในการบํารุงรักษาและ
ซอ่มแซมทรัพย์ที&เช่า 

โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 3.5.2 

หน้าที&ในการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ (Renovation) 
ของทรัพย์ที&เช่า 

โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 3.5.2 

หน้าที&เกี&ยวกบัจดัซื 3อ จดัหา 
เฟอร์นิเจอร์ วสัดแุละ
อปุกรณ์ที&เกี&ยวข้อง 

โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 3.5.2 

งบประมาณเพื&อการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ และการจดัซื 3อ 
จดัหา เฟอร์นิเจอร์ วสัดแุละ
อปุกรณ์ที&เกี&ยวข้อง 

กองทนุรวมตกลงจะกําหนดงบประมาณสําหรับกรณีดงักล่าว 
ในจํานวนดงัตอ่ไปนี 3 

1. ปีที& 1 ถึงปีที& 3 นบัจากวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก 
ร้อยละ 3.5 ของรายได้จากการดําเนินงานของโรงแรมเซ็น
ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ 

2. ปีที& 4 ถึงปีที& 30 นบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทนุครั 3ง
แรก ร้อยละ 6.8 ของรายได้จากการดําเนินงานของ
โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ 

โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 3.5.2 

หมายเหต ุ สําหรับเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกับการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรมนั 3น บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ 
จํากดั จะเช่าทรัพย์สินดงักล่าวโดยตรงจากกองทนุรวมซึ&งเป็น
ผู้ มีกรรมสิทธิL 

3.4 จุดเด่นในการลงทุน (Investment Highlight) 

บริษัทจดัการเชื&อวา่ทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกมีจดุเดน่ในการประกอบกิจการ ดงัตอ่ไปนี 3 

3.4.1 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เป็นโรงแรมคุณภาพระดับ 5 ดาว ภายใต้
การบริหารงานของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน)  

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ มีการบริหารงานภายใต้สญัญาบริหารจัดการกับ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ซึ&งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  มีโรงแรมอยู่ภายใต้การ
บริหารงานจํานวน 12 แห่งทั&วประเทศไทย ซึ&งมีจํานวนห้องพกัรวม 2,799 ห้อง (ข้อมลู ณ 31  
มีนาคม 2551)  ทั 3งนี 3 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  มีความเชี&ยวชาญ 
ประสบการณ์ในการบริหาร และการจัดการโรงแรมมานานกว่า 20  ปี มีเครือข่ายการตลาด 
ที&เข้มแข็ง มีฐานพนกังานที&มีความรู้ความสามารถในธุรกิจโรงแรม รวมถึงมีความแข็งแรงทาง
การเงิน และชื&อเสียงของแบรนด์ (Brand) “เซ็นทารา”   “เซ็นทารา แกรนด์”  และ  
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“เซ็นทาราวิลลา” โดยชื&อ “เซ็นทารา แกรนด์” ที&ใช้กับโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท 
สมยุ นี 3 เป็นชื&อที&ใช้สําหรับโรงแรมที&มุง่เน้นกลุม่ลกูค้าระดบับน (High End) 

3.4.2 อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทียวของเกาะสมุยมีแนวโน้มการเจริญเตบิโตทีดี 

เกาะสมยุเป็นสถานที&ท่องเที&ยวสําคญัและทํารายได้เป็นอนัดบั 6 ของประเทศ หรือประมาณ
ร้อยละ 1.88 ของรายได้การท่องเที&ยวภายในประเทศทั 3งหมด1 รองลงมาจากสถานที&ท่องเที&ยว
อื&นๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ และกระบี& ทั 3งนี 3 จํานวนนักท่องเที&ยวที&
เดินทางมาเกาะสมยุในปี 2550 มีจํานวน 1.05 ล้านคน ซึ&งเพิ&มขึ 3นร้อยละ 2.81 เมื&อเทียบกบัปี  
2549 และ เพิ&มขึ 3นร้อยละ 4.41 เมื&อเทียบกบัปี 2548  นอกจากนี 3 การเพิ&มขึ 3นของนกัท่องเที&ยว
ที&เดินทางมายงัเกาะสมุยมีผลมาจากการเพิ&มจํานวนเที&ยวบินที&เดินทางมายงัเกาะสมุยของ
บริษัท สายการบินกรุงเทพ จํากดั  และนบัตั 3งแต่วนัที& 15 กุมภาพนัธ์ 2551บริษัท การบินไทย 
จํากดั (มหาชน) ได้เปิดให้บริการเที&ยวบินเดินทางไปกลบัระหว่าง กรุงเทพฯ-เกาะสมยุ วนัละ 
2 เที&ยวบิน เพื&อรองรับจํานวนผู้ โดยสารที&มีความต้องการเดินทางเพิ&มขึ 3นอย่างต่อเนื&อง ส่งผล
ให้อตุสาหกรรมโรงแรมบนเกาะสมยุมีการเจริญเติบโตตามไปด้วย 
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3.4.3 ความโดดเด่นด้านสถานที ตั 2งของโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย  
ทีตั 2งอยู่บนหาดเฉวงซึงเป็นหาดทีได้รับความนิยมจากนักท่องเทียวมากทีสุดบนเกาะส
มุยแห่งหนึง 

หาดเฉวงเป็นศูนย์กลางความเจริญที&รวบรวมร้านค้า ร้านอาหาร ที&พัก จํานวนมากที&สุด 
บนเกาะสมุย รวมถึงมีชายหาดกว้างและทรายขาวละเอียด หาดเฉวงจึงเป็นหาดที& มี
นกัท่องเที&ยวให้ความสนใจและมาพกัอาศยัมากที&สดุแห่งหนึ&ง  ทั 3งนี 3 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
บีช รีสอร์ท สมยุ มีลกัษณะโดดเดน่โดยมีพื 3นที&หน้าหาดติดทะเลประมาณ 300  เมตร  รวมทั 3งมี

                                                 
1 ที&มา: สรุปสถานการณ์การเดินทางท่องเที&ยวภายในประเทศ ปี 2550 ของการท่องเที&ยวแห่งประเทศไทย 
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การคมนาคมสะดวกเนื&องจากตั 3งอยู่ห่างจากสนามบินสมุยประมาณ 11  กิโลเมตร และมี
บริการรถรับ-สง่ผู้ เข้าพกัไปยงัสนามบิน 

 

3.4.4 การมีผลประกอบการทีดีอย่างต่อเนือง และการประกอบการมากว่า 13 ปี 

โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ เปิดดําเนินการตั 3งแตปี่ 2538 ซึ&งมีรายได้รวมจากการ
ดําเนินงานในปี 2548 ปี 2549 และปี 2550  เท่ากบั 489 491 และ 456  ล้านบาท ตามลําดบั 
โดยมีอตัราการเข้าพกัเฉลี&ยร้อยละ 84 .0  ร้อยละ 79  .0   และร้อยละ 66.6  และมีอตัราค่าห้องพกั
เฉลี&ยที&เพิ&มขึ 3นอย่างต่อเนื&อง ได้แก่ 4,723  บาท 5,198  บาท และ 5,818  บาท ตามลําดบั ทั 3งนี 3 
เนื&องจากโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ได้ดําเนินการปรับปรุงห้องพกัในปี 2549 
จํานวน 36 ห้องเป็นเวลา 107 วนั และในปี 2550 จํานวน 71 ห้องเป็นเวลา 75 วนั และ 86  ห้อง
เป็นเวลา 105  วัน ดังนั 3น หากคิดอัตราการเข้าพักเฉลี&ยจากจํานวนห้องที&ไม่ได้ปิดปรับปรุง 
อัตราการเข้าพักเฉลี&ยในปี 2549  และในปี 2550  เท่ากับร้อยละ 83  .2   และร้อยละ 82.6 
ตามลําดบั 

3.4.5 มีการปรับปรุงโรงแรมครั2งใหญ่ พร้อมเพิมรูปแบบห้องพกัในปี 2550  

เพื&อเป็นการรองรับความต้องการของผู้ เข้าพักได้ดีขึ 3น ในปี 2550  มีการปรับปรุงโรงแรม 
ครั 3งใหญ่ (Major Renovation) และมีการเพิ&มรูปแบบห้องพักในลกัษณะ Pool Suite ซึ&งมี 
สระว่ายนํ 3าส่วนตัว จํานวน 28  ห้อง ทําให้ปัจจุบัน โรงแรมมีรูปแบบห้องพักที& มีความ
หลากหลายมากขึ 3น รวมทั 3งทําให้ทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนดังกล่าวมีสภาพดี และมี
ศกัยภาพพร้อมใช้งาน ดังนั 3น กองทุนรวมจึงไม่ต้องทําการปรับปรุงครั 3งใหญ่ในระยะเวลา 
อนัใกล้ 
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3.4.6 การประกันรายได้สะสมขั 2นตําของกองทุนรวมเป็นระยะเวลา 4  ปี 

เพื&อเป็นการสร้างความมั&นใจให้กบัผู้ลงทุน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  
ตกลงและรับรองภายใต้สญัญาเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภคระหว่างกองทุนรวมกับ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ว่ากองทุนรวมจะมีรายได้สะสมจากการนํา
ทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกออกหาประโยชน์โดยนําออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าช่วง หลงั
หักงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ที&เช่าโดยมีรายละเอียดตามที&
กําหนดในข้อ 4.2(ข) 

3.4.7 ข้อสัญญาในการดาํรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท  
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  จะเข้าจองซื 3อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในจํานวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 แตไ่มเ่กิน 33.33 ของจํานวนหน่วยลงทนุทั 3งหมด 

ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที&หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเริ&มมีการซื 3อขายในตลาด
หลกัทรัพย์วนัแรก บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และกลุม่บคุคลเดียวกนัของ
บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ตกลงจะไม่จําหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิL หรือ
ก่อภาระผกูผนัใดๆ ในหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

3.4.8 โอกาสในการลงทุนในอนาคตจากการได้รับสิทธิปฎิเสธก่อน (Right of First Refusal) 
เป็นระยะเวลา 7 ปี 

ณ วนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก กองทนุรวมจะได้รับสิทธิปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 
จาก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ในการลงทุนในอนาคตในโครงการโรงแรมที&
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิL โดยให้
รวมถงึโครงการโรงแรมที&เริ&มมีการดําเนินการแล้วและโครงการโรงแรมที&อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
เฉพาะในกรณีที&บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  หรือบริษัทในเครือประสงค์ที&จะ
จําหน่าย ให้เช่า และ /หรือโอนสิทธิการเช่าสําหรับทรัพย์สินดงักล่าว (เมื&อได้รับความยินยอมจาก
ผู้ให้เช่าหรือคูส่ญัญาที&เกี&ยวข้อง (หากมี)  ครบถ้วนแล้ว)  ให้แก่บุคคลอื&นซึ&งมีฐานะเป็นกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ที&มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั&วไป (ซึ&งเป็นนิติบุคคลประเภทเดียวกนักบั
กองทุนรวม)  โดยกองทุนรวมจะมีสิทธิซื 3อ เช่า และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สินดงักล่าวและ
กองทนุรวมต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  หรือบริษัท
ในเครือ โดยกองทุนรวมจะต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายใน 7  ปีนับจากวันที&กองทุนรวมเข้าลงทุน 
ครั 3งแรก ทั 3งนี 3 ภายใต้หลกัเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที&กําหนดในสญัญาให้สิทธิในการลงทุนก่อน
บคุคลภายนอก อนึ&ง ในวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก ทรัพย์สินดงักลา่วมีจํานวน 12 โครงการ 
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3.5 การประกันภัยและการบาํรุงรักษาทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 

3.5.1 การประกันภัยทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 

กองทนุรวมจะจดัให้มีการประกนัภยัทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ประกนัวินาศภยัและประกนัภยัความเสียหายในเครื&องจกัร 

(ก) กองทุนรวมในฐานะผู้ เช่าและ บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด บริษัท  
โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วม 

(ข) กองทนุรวมมีฐานะเป็นผู้ รับประโยชน์ 

ในกรณีที&ทรัพย์ที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกได้รับความเสียหายและค่าสินไหม
ทดแทนอนัเนื&องมาจากความเสียหายดังกล่าวมีจํานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท 
กองทุนรวมตกลงให้ผู้ เช่าช่วงเป็นผู้ ดําเนินการรับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจาก
บริษัทผู้ รับประกนั แทนกองทนุรวม โดยผู้ เช่าช่วงจะมีหน้าที&ในการสง่มอบเงินจํานวน
ดงักล่าวทั 3งจํานวนให้แก่บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ซึ&งมีหน้าที&
ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก โดยใช้ค่าสินไหมทดแทน
ดงักลา่ว ทั 3งนี 3 ตามรายละเอียดตา่ง ๆ ที&กําหนดในสญัญาที&เกี&ยวข้อง 

(ค) ผู้ เช่าช่วงมีหน้าที&ชําระเบี 3ยประกนัภยั 

(2) ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

(ก) กองทนุรวม และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงเป็นผู้ เอาประกนัภยั 

(ข) กองทุนรวม และ/หรือ บริษัท เซ็นทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากดั มีฐานะเป็น
ผู้ รับประโยชน์ร่วม 

(ค) ผู้ เช่าช่วงมีหน้าที&ชําระเบี 3ยประกนัภยั 

(ง) ระยะเวลาของความคุ้มครอง 3 ปี 

(จ) ความคุ้มครองของประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะรวมถึง (1)  การชําระค่าใช้จ่ายที&
เกิดขึ 3นแน่นอน (Fixed Charge) และ(2)  การสูญเสียกําไรในทรัพย์สินที&เช่า  
(Loss of Profit) 

ค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 3นแน่นอน (Fixed Charge) รวมถึงจํานวนเงินค่าเช่าคงที& เงินที&ต้อง
จ่ายพนักงาน ค่าจ้าง เงินเดือน ต้นทุนในการเตรียมเรียกร้องค่าเสียหายและต้นทุน
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ส่วนที& เพิ&มขึ 3นในการทํางานเนื&องจากภัยอันตรายซึ&งได้ประกันไว้ภายใต้การ
ประกนัภยัความเสี&ยงทั 3งหมด และรายการอื&นๆ ที&กองทุนรวมและผู้ เช่าช่วงจะตกลง
ร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(3) ประกนัภยัเพื&อประโยชน์บคุคลภายนอก 

กองทนุรวม ผู้ เช่าช่วง บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  และ /หรือ เซ็นทรัลสมยุบีช
รีสอร์ท จํากดั เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วม โดยผู้ เช่าช่วงมีหน้าที&ชําระเบี 3ยประกนัภยั 

3.5.2 การบาํรุงรักษาทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 

ภายใต้สญัญาที&เกี&ยวข้อง กองทุนรวมและคู่สญัญาที&เกี&ยวข้องตกลงให้ผู้ เช่าช่วงและกองทุนรวมมีหน้าที&
เกี&ยวกบัการบํารุงรักษาซอ่มแซม (Maintenance) การปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) และการจดัซื 3อ
จดัหาเฟอร์นิเจอร์ วสัดแุละอปุกรณ์ที&เกี&ยวข้อง (FF&E) สําหรับทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก 
เพื&อให้การประกอบกิจการของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกมีมาตรฐานที&ไม่ด้อยไปกว่า
มาตรฐานในการให้บริการธุรกิจโรงแรมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) สําหรับ
โรงแรมในประเภท ลกัษณะและความหรูหรา เช่นเดียวกันกับทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก
ดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ผู้ เช่าช่วงมีหน้าที&ในการบํารุงรักษาซ่อมแซม (Maintenance) ของทรัพย์สินที&
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก โดยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าช่วงเอง เฉพาะกรณีที&
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นรายจ่ายในการดําเนินการ (Operating 
Expenses) ของผู้ เช่าช่วง 

(2) ผู้ เช่าช่วงมีหน้าที&ในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) ของทรัพย์สินที&กองทนุ
รวมเข้าลงทนุครั 3งแรก โดยกองทนุรวมมีหน้าที&ชําระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที&เกี&ยวข้อง 

(3) ผู้ เช่าช่วงมีหน้าที&ในการจัดซื 3อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ วัสดุและอุปกรณ์ที&เกี&ยวข้อง 
(FF&E) สําหรับทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก และมีหน้าที&ในการ
บํารุงรักษาซ่อมแซม (Maintenance) เฟอร์นิเจอร์ วสัดุและอุปกรณ์ดงักล่าวโดย
กองทนุรวมมีหน้าที&ชําระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที&เกี&ยวข้อง 

เพื&อให้สอดคล้องกับหน้าที&ตามที& กําหนดในข้อ (2)  และข้อ (3)  ดังกล่าว กองทุนรวมจะกําหนด
งบประมาณตามรายละเอียดที&กําหนดในสญัญาเช่าช่วงโดยในปีที& 1 ถงึปีที& 3 นบัจากวนัที&กองทนุรวมเข้า
ลงทนุครั 3งแรกคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้จากการดําเนินงานของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท 
สมยุ และในปีที& 4 ถงึปีที& 30 นบัจากวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของรายได้จาก
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การดําเนินงานของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย นอกจากนี 3 งบประมาณดังกล่าวจะมี
รายละเอียดเพิ&มเติมดงัตอ่ไปนี 3 

ก. งบประมาณดงักล่าวไม่ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิของกองทุนรวม 
โดยในรอบปีบัญชีใด ๆ ที&กองทุนรวมมีหน้าที&ชําระค่าใช้จ่ายตามที&กําหนดในข้อ 
(2) และข้อ (3)  ให้กองทุนรวมถือเอาค่าใช้จ่ายเฉพาะจํานวนที&เกิดขึ 3นจริงดงักล่าว
เป็นคา่ใช้จ่ายในการคํานวณกําไรสทุธิของกองทนุรวม 

ข. คา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามที&กําหนดในข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้นจะเป็นไปตาม
ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนทุนที&กองทุนรวมพิจารณาอนุมติัเป็นรายปี และจะมี
จํานวนรวมไม่เกินกว่าจํานวนงบประมาณประจําปีและ/หรืองบประมาณคงเหลือ
สะสม 

ค. โปรดพิจารณาข้อมูลในปัจจัยความเสี&ยงในข้อ 3.7.2 (9) หัวข้อ “ความเสี�ยง
เกี�ยวกบัความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุน” เกี&ยวกับตัวอย่างของ
คา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ที&เพิ&มขึ 3นที&ส่งผลต่อกําไรสทุธิ
สําหรับจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในปีที& มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของ
ทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก 

นอกจากนี 3 บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) มีหน้าที&ในการซ่อมแซมเหตชํุารุดบกพร่องของ
โครงสร้าง (Structural Repair) ของอาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ เฉพาะความชํารุด
บกพร่องที&เกิดขึ 3นก่อนวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก 

หากมีเหตุชํารุดบกพร่องของโครงสร้างของทรัพย์ที&เช่าที&นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  จะร่วมกนัเจรจาเพื&อพิจารณาตกลงกนัเกี&ยวกบัหน้าที&ซ่อมแซม
ทรัพย์ที&เช่าในกรณีดงักลา่ว 

3.5.3 การก่อสร้าง ซ่อมแซม ทรัพย์สินทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 

(1) หากทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกได้รับความเสียหายจากวินาศภยัในกรณีใดกรณี
หนึ&งดงัตอ่ไปนี 3 (“กรณี Total Loss”) 

(ก) ทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกเกิดวินาศภยัทั 3งหมดหรือบางสว่นและกองทนุ
รวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกได้ตาม
วตัถปุระสงค์ในการเข้าลงทนุ 
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(ข) ทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก ไมส่ามารถใช้งานได้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของ
พื 3นที&ทั 3งหมด  

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  และบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากดั ใน
ฐานะเจ้าของกรรมสิทธิLในทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 

1.1 หากกรณี Total Loss เกิดขึ 3นภายใน 15 ปีนบัจากวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก  

ก. บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  มีหน้าที&ในการสร้างอาคาร
โรงแรมและระบบสาธารณปูโภคขึ 3นใหม ่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี
นับจากวนัที&ทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกได้รับความเสียหาย 
โดยให้ทรัพย์สินที&ก่อสร้างขึ 3นใหม่มีสภาพในส่วนที&เป็นสาระสําคญัไม่ด้อย
ไปกวา่ลกัษณะการใช้งานเดิมของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก
ในระยะเวลาก่อนวนัที&เกิดกรณี Total Loss โดยใช้ค่าสินไหมทดแทนทั 3ง
จํานวนที&กองทุนรวมได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกันวินาศภัย (All Risk 
Insurance)  

ข. ในระยะเวลาก่อสร้างซ่อมแซม ให้ถือว่าสัญญาเช่าทรัพย์สินที&กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั 3งแรกและสญัญาเช่าช่วง ยังไม่ระงับสิ 3นลงและให้กองทุน
รวมได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

ค. เมื&อซ่อมแซมแล้วเสร็จ ให้ค่าเช่าที&กองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่าช่วงภายใต้
สญัญาเช่าช่วง เฉพาะในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที&ก่อสร้างอาคารโรงแรม
แล้วเสร็จ เท่ากบัร้อยละ 100 ของกําไรก่อนหกัดอกเบี 3ย ภาษี ค่าเสื&อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ของโครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์  
โดยไมมี่การกําหนดคา่เช่าคงที&  

 เมื&อครบระยะเวลา 3 ปีดังกล่าว ให้ค่าเช่าที&กองทุนรวมจะได้รับภายใต้
สญัญาเช่าช่วงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&ได้กําหนดอยู่ในระยะเวลา
ก่อนที&ทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกได้รับความเสียหาย 

ง. ให้กองทุนรวมมีสิทธิขยายระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าที&ดินและ
สญัญาเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภค โดยต้องแจ้งให้ บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  และบริษัท เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากัด 
ทราบในวนัที&มีการก่อสร้างอาคารโรงแรมแล้วเสร็จ  



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

 

 -40- 
 

 

ถ้ากองทุนรวมเลือกที&จะขยายระยะเวลาการเช่า ให้มีการขยายระยะเวลา
ของสญัญาเช่าที&ดินและสัญญาเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภคและ
สญัญาเช่าช่วงออกไปเท่ากบัระยะเวลาการก่อสร้างจริง โดยจะต้องไม่เกิน
กวา่ 4 ปี โดยในช่วงระยะเวลาที&มีการขยายระยะเวลาการเช่าดงักลา่ว 

1. กองทนุรวมจะได้รับคา่เช่าภายใต้สญัญาเช่าช่วงเท่ากบัร้อยละ 90 
ของกําไรก่อนหกัดอกเบี 3ย ภาษีคา่ เสื&อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 
(EBITDA) ของโครงการ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ 

2. กองทุนรวมจะชําระค่าเช่าให้แก่บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
จํากดั (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั ภายใต้
สญัญาเช่าที&ดินและสัญญาเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภค 
เท่ากับร้อยละ 44.4 ของค่าเช่าที&กองทุนรวมได้รับจากผู้ เช่าช่วง
ภายใต้สญัญาเช่าช่วง 

อนึ&ง หากการได้สิทธิขยายระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าที&ดินและ
สญัญาเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโถคถือเป็นกรณีที&กองทุนรวมเข้า
ลงทุนใหม่ กองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ตามที&
กําหนดในกฎหมายที&เกี&ยวข้อง 

จ. หากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ไม่ดําเนินการสร้าง
อาคารโรงแรมและระบบสาธารณปูโภคขึ 3นใหม ่เช่น กรณีที&กองทนุรวมและ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ไม่สามารถตกลงแบบ
แปลนอาคารที&จะสร้างขึ 3นใหม่ได้ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน)  และบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด ตกลงจะชดเชย
ค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวมในจํานวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value) ของกระแสเงินสดที&นํามาคํานวณมลูค่าของค่าเช่าชําระ
ลว่งหน้าภายใต้สญัญาในระยะเวลานบัจากวนัเกิดกรณี Total Loss จนถึง
วันครบระยะเวลาการเช่า ทั 3งนี 3 การคิดค่าเช่าล่วงหน้าจะมีรายละเอียด
ตามที&กําหนดในสญัญา  

ทั 3งนี 3 ในกรณีดงักล่าว กองทุนรวมต้องโอนสิทธิและหน้าที&ของกองทุนรวม
ภายใต้สัญญาเช่าที&ดินและสัญญาเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภค
ให้แก่บุคคลภายนอกที&บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
กําหนดและกองทุนรวมจะไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
เพิ&มเติมจากบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  
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1.2 หากกรณี Total Loss เกิดขึ 3นภายหลงัจาก 15 ปีนบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุน
ครั 3งแรก 

ก. ในกรณีที&บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  แจ้งให้กองทุนรวม
ทราบวา่มีความประสงค์ที&จะสร้างอาคารโรงแรมและระบบสาธารณปูโภคขึ 3น
ใหม่ กองทุนรวม บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  บริษัท 
เซน็ทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั และผู้ เช่าช่วงจะมีสิทธิและหน้าที&ต่างๆ ตามที&
กําหนดในข้อ 1.1 ก .ถงึ ง .ข้างต้น 

ข. ในกรณีอื&นนอกเหนือจาก ก  .ข้างต้น อาทิ มีการก่อสร้างอาคารโรงแรมและ
ระบบสาธารณปูโภคขึ 3นใหมโ่ดยอาคารโรงแรมและระบบสาธารณูปโภคที&จะ
สร้างขึ 3นใหม่มีลกัษณะสาระสําคญัในด้านรูปแบบหรือลกัษณะการใช้งานที&
แตกตา่งไปจากที&ทรัพย์สนิที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก  

1. กองทนุรวมจะได้รับคืนคา่เช่าลว่งหน้าภายใต้สญัญาเช่าที&ดินและ
สัญญาเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภค ในจํานวนรวม
ดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) จํานวนเท่ากับมลูค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
ของกระแสเงินสดที&นํามาคํานวณมูลค่าของค่าเช่าชําระ
ลว่งหน้าภายใต้สญัญาเช่าที&ดินและสญัญาเช่าอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค ในระยะเวลานบัจากวนัครบรอบปีที& 
4 นบัแตว่นัที&เกิดกรณี Total Loss จนถึงวนัครบระยะเวลา
การเช่าภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

(ข) จํานวนเท่ากบัค่าสินไหมทดแทนภายใต้ประกนัภยัธุรกิจ
หยดุชะงกัที&กองทนุรวมมีสิทธิได้รับ  

2. ภายหลงัจากวนัที&เกิดกรณี Total Loss กองทนุรวมจะโอนสิทธิและ
หน้าที&ภายใต้สัญญาที& เกี&ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกที&บริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  กําหนด โดยกองทุนรวม
และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  จะร่วมกัน
รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมที&ต้องชําระให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ที&เกี&ยวข้อง (หากมี) ในจํานวนเท่ากนั 
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3. กรณี ที&กองทุนรวมไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้ประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงักที&กองทุนรวมมีสิทธิได้รับตามข้อ 1.2 ข  .บริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  จะชําระเงินให้กับกองทุน
รวมในจํานวนเท่ากบัคา่สินไหมทดแทนดงักลา่ว   

(2) หากทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกได้รับความเสียหายจากวินาศภัยในเหตุต่างๆ 
นอกเหนือจากกรณี Total Loss กองทนุรวมและคูส่ญัญาที&เกี&ยวข้องตกลงดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน) ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิLในทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก  
ตกลงที&จะใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างดีที&สดุ (Best Commercial Effort) ในการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกขึ 3นใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัที&ทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกได้รับความ
เสียหาย โดยใช้ค่าสินไหมทดแทนทั 3งจํานวนที&ได้รับภายใต้ประกันวินาศภัยของ
ทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก 

(ข) ในระหว่างการซ่อมแซมทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก ให้กองทุนรวม
ได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

(ค) สญัญาเช่าทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกและสญัญาเช่าช่วงยงัไมร่ะงบัสิ 3นลง 

(3) ในกรณีที&กองทนุรวมจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั กองทุนรวมจะ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกัทั 3งจํานวนและจะนําส่งค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ เช่าช่วงโดยให้มีการคํานวณตามลําดบั รวมถึงค่าเช่าคงที&ค้างชําระ (หากมี) 
ดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) จํานวนเท่ากบั (ก) ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะจํานวนที&ครอบคลมุค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 3น
แน่นอน (Fixed Charge) ทั 3งจํานวน ลบด้วย (ข) คา่เช่าคงที&ภายใต้สญัญาเช่าช่วง 

(ข) จํานวนเท่ากับร้อยละ 10  ของค่าสินไหมทดแทนในส่วนการสูญเสียกําไรในทรัพย์ 
ที&เช่า (Loss of Profit) 

ทั 3งนี 3 ค่าสินไหมทดแทนในส่วนการสูญเสียกําไรในทรัพย์ที&เช่า (Loss of Profit) เท่ากับ  
ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกัทั 3งจํานวน ลบด้วย ค่าสินไหมทดแทน
เฉพาะจํานวนที&ครอบคลมุคา่ใช้จ่ายที&เกิดขึ 3นแน่นอน (Fixed Charge)  
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ภายในระยะเวลาที&กองทุนรวมได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  
ให้ถือวา่กองทนุรวมได้รับคา่เช่าตามจํานวนที&กําหนดในสญัญาเช่าแล้ว 

3.6 การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนเพิ&มเติม และ /หรือปรับการลงทุน  
(ปรับ Portfolio) โดยอาจทําการซื 3อ ขาย หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ให้กบักองทุน และจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินที&ลงทุนเพิ&มเติม และจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขต และ
ทิศทางเดียวกนักบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ และนโยบายการลงทนุในการลงทนุครั 3งแรก และถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุอีก 

ทั 3งนี 3 บริษัทจัดการจะมุ่งเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ&งอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม และ /หรือเซอร์วิส 
อพาร์ตเมนท์ และ/หรือสํานกังาน และ/หรือพื 3นที&ให้เช่ารายย่อยในโรงแรม (Retail Space)  

ณ วนัที&กองทนุรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก กองทุนรวมจะได้รับสิทธิปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จาก 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ในการลงทุนในอนาคตในโครงการโรงแรมที&บริษัท 
โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิL  โดยให้รวมถึงโครงการ
โรงแรมที&เริ&มมีการดําเนินการแล้วและโครงการโรงแรมที&อยู่ในระหวา่งการก่อสร้าง เฉพาะในกรณีที&บริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  หรือบริษัทในเครือประสงค์ที&จะจําหน่าย ให้เช่า และ /หรือโอน
สิทธิการเช่าสําหรับทรัพย์สินดังกล่าว (เมื&อได้รับความยินยอมจากผู้ ให้เช่าหรือคู่สัญญาที&เกี&ยวข้อง  
(หากมี) ครบถ้วนแล้ว)  ให้แก่บุคคลอื&นซึ&งมีฐานะเป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที&มีการเสนอขายหน่วย
ลงทุนเป็นการทั&วไป (ซึ&งเป็นนิติบุคคลประเภทเดียวกนักบักองทุนรวม)  โดยกองทุนรวมจะมีสิทธิซื 3อ เช่า 
และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สินดงักลา่วและกองทุนรวมต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่บริษัท โรงแรม
เซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ โดยกองทนุรวมจะต้องใช้สิทธิดงักลา่วภายใน 7 ปีนบั
จากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก ทั 3งนี 3 ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ ประกาศ ข้อกําหนด และ/หรือ
ระเบียบ ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ที&เกี&ยวข้อง และภายใต้หลกัเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที&
กําหนดในสัญญาให้สิทธิในการลงทุนก่อนบุคคลภายนอก อนึ&ง ในวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก 
ทรัพย์สินดงักลา่วมีจํานวน 12 โครงการ 

อนึ&ง บริษัทจดัการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทุน โดยรวมเป็นสําคญั และการลงทุนของกองทุนจะ
เป็นไปตามขอบเขตที&ได้ระบุไว้ในโครงการนี 3 อย่างไรก็ดี ในกรณีที&คณะกรรมการ ก .ล .ต  .สํานักงาน
คณะกรรมการ ก .ล .ต  .หรือหน่วยงานอื&นที&มีอํานาจตามกฎหมาย จะมีคําสั&ง ประกาศ กําหนด แก้ไข 
เปลี&ยนแปลง เพิ&มเติม สั&งการ ผ่อนผนั หรือเห็นชอบในการขยายขอบเขตของประเภททรัพย์สินที&กองทุน
สามารถลงทุนได้ อาทิ ให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในทรัพย์สินที&ตั 3งอยู่นอกประเทศไทยได้ หรือขยาย
ขอบเขตสําหรับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที&จะขยาย
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ขอบเขตการลงทุนและการหาประโยชน์ให้เป็นไปตามนั 3น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุอีก 

3.7 การทาํธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง 

. 3.7.1 การเข้าลงทุนในทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกมีลักษณะเป็นการเข้าลงทุนกับ 
บริษัทในเครือของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ได้แก่  

• การเช่าที&ดินและซื 3อเฟอร์นิเจอร์รวมทั 3งอุปกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกับการดําเนินธุรกิจ
โรงแรมจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด ซึ&งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิLใน
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ถือหุ้ นใน
บริษัท เซน็ทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั ร้อยละ 99.99  

• กองทนุรวมดําเนินการให้บริษัท เซ็นทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จํากดั เป็นผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก โดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท เซน็ทรัลสมยุโฮเตล็แมนเนจเม้นท์ จํากดั ร้อยละ 99.99 

3.7.2 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  และ /หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท 
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  เข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่เกินหนึ&ง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด 

3.8 ปัจจัยความเสียง 

การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที&เสนอขายในครั 3งนี 3มีความเสี&ยง ผู้ ลงทุนควรพิจารณา
รายละเอียดโครงการฉบบันี 3อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ&งปัจจยัความเสี&ยงดงัรายละเอียดข้างท้ายนี 3
ก่อนตดัสนิใจในการซื 3อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

ข้อความดงัต่อไปนี 3แสดงถึงปัจจยัความเสี&ยงที&มีนยัสําคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือ
มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวม นอกจากนี 3 นอกเหนือจากปัจจยัความเสี&ยงที&ปรากฏในรายละเอียดโครงการ
ฉบบันี 3แล้วยงัอาจมีปัจจยัความเสี&ยงอื&นๆ ซึ&งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ในขณะนี 3หรือเป็นความเสี&ยงที&กองทุน
รวมพิจารณาในขณะนี 3ว่าไม่เป็นสาระสําคญั แต่ความเสี&ยงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเสี&ยงที&มีความสําคญั
ต่อไปในอนาคต ความเสี&ยงที&ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบันี 3และความเสี&ยงที&อาจมีขึ 3นในอนาคตอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม  

คําอธิบายเกี&ยวกับแนวทางการบริหารเพื&อลดความเสี&ยง มาตรการรองรับความเสี&ยง และ /หรือ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี&ยงข้อใดข้อหนึ&งไม่ถือเป็นคํารับรองของกองทุนรวมว่า 
กองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี&ยงตามที&กําหนดไว้ได้ทั 3งหมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็น 
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ข้อยืนยนัว่าความเสี&ยงต่างๆ ตามที&ระบุในรายละเอียดโครงการฉบับนี 3จะลดลงหรืออาจไม่เกิดขึ 3น ทั 3งนี 3 
เนื&องจากความสําเร็จ และ /หรือความสามารถในการลดความเสี&ยงยงัขึ 3นอยู่กบัปัจจยัหลายประการที&อยู่
นอกเหนือจากการควบคมุของกองทนุรวม 

ข้อความในลกัษณะที&เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที&ปรากฏในรายละเอียด
โครงการฉบบันี 3 เช่น การใช้ถ้อยคําว่า “เชื&อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั 3งใจ” “ประมาณ” 
เป็นต้น หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี&ยวกับผลประกอบการธุรกิจ 
แผนการขยายธุรกิจ การเปลี&ยนแปลงของกฎหมายที&เกี&ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบาย
ของรัฐ และอื&นๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบนัและ
มิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี 3 ผลการดําเนินงานที&
เกิดขึ 3นจริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญั 

บริษัทจัดการได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกโดย
ตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ที&เกี&ยวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการได้
ศกึษารายงานของผู้ประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก
อย่างละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที&เกี&ยวข้อง ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทรัพย์สินที&
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก ไม่มีความเสียหายหรือชํารุดบกพร่องอนัอาจทําให้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่าย 
ในการปรับปรุงหรือซอ่มแซมในจํานวนที&สงูกวา่จํานวนที&ระบใุนรายละเอียดโครงการฉบบันี 3 

นอกจากนี 3 รายงานของผู้ประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุน 
ครั 3งแรก อาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ทั 3งหมดหรือบางส่วน อันเนื&องมาจากความบกพร่องของ
ทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกที&ตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สินที&
กองทนุรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกอาจมีลกัษณะหรือถูกนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ&งที&เป็นการ
ขดัหรือแย้งกบักฎหมายตา่งๆ ที&เกี&ยวข้องโดยการตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ ที&เกี&ยวข้อง ไม่สามารถครอบคลมุ
ถงึได้ซึ&งอาจสง่ผลให้กองทนุรวมมีคา่ใช้จ่ายหรือความรับผิดอนัเนื&องมาจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ข้อมูลในส่วนนี 3ที&อ้างถึงหรือเกี&ยวข้องกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมลูที&ได้มา
จากข้อมลูที&มีการเปิดเผยหรือคดัย่อจากสิ&งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมลูอื&นๆ โดยที&กองทุนรวม
มิได้ทําการตรวจสอบหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

เนื&องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นผลตอบแทนใน
ระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวงัที&จะได้รับผลตอบแทนในระยะสั 3น นอกจากนั 3น ราคาเสนอขายของ
หน่วยลงทนุกบัมลูคา่ของหน่วยลงทนุในอนาคตอาจลดตํ&าลงหรือสงูขึ 3น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนใน
การลงทุน ดงันั 3น ผู้ ที&ประสงค์ซื 3อหน่วยลงทุนจึงควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกี&ยวกับ
การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมก่อนตดัสินใจลงทนุในหน่วยลงทนุ 
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3.8.1 ความเสียงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. ความเสียงโดยทัวไป 

ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั&วไป ซึ&งรวมถึง อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี 3ย  
อตัราแลกเปลี&ยนเงินตรา ราคาเครื&องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์ และ
นโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ราชการอื&นรวมถึงปัจจัยทางการเมืองของประเทศ มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน 
สถานะทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวม  และภาวะตกตํ&าทางเศรษฐกิจ
โดยทั&วไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมหรือ 
ผู้ เช่าช่วงซึ&งจะมีผลตอ่รายได้ของกองทนุรวม   

2.  ความเสียงจากภัยธรรมชาต ิอุบัตภิัยและการก่อวินาศภัย 

 การซ่อมแซมที&จําเป็นใดๆ เพื&อแก้ไขความเสียหายของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้า
ลงทุนครั 3งแรกอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทําให้กองทุนรวม
สูญเสียรายได้ในจํานวนที& มีนัยสําคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ&งทําให้การ
ดําเนินงานของกองทุนรวมหยุดชะงัก ดังนั 3น เหตุการณ์ร้ายแรง และ /หรือความ
เสียหายที&เกิดขึ 3นตอ่ทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกอาจสง่ผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

 อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จดัให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุน
ครั 3งแรกโดยมีความคุ้ มครองและวงเงินประกันที&สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประกนัภยัของอาคารที&มีลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สินที&กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั 3งแรก อาทิ การประกันวินาศภัย (ไม่รวมถึงการก่อการร้าย)  การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยเพื&อประโยชน์ของบุคคลภายนอก 
รวมถึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงบางประการที&อาจจะเกิดขึ 3น 
อาทิ  อคัคีภยั และได้จดัให้มีการซกัซ้อมการดําเนินการตามมาตรการดงักล่าวอย่าง
สมํ&าเสมอ เช่น การทดสอบสญัญาณเตือนภยั   การซกัซ้อมการอพยพหนีภยั เป็นต้น 

3. ความเสียงจากการเข้าลงทุนของกองทุนรวม 

ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทนุได้ทําการศกึษาข้อมลูรายละเอียด
ของอสงัหาริมทรัพย์นั 3นๆ  โดยทําการตรวจสอบเอกสารที&เกี&ยวข้อง (Due Diligence) 
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ศกึษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของ
อสงัหาริมทรัพย์นั 3นๆ  อย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม การกระทําดงักล่าวมิได้เป็นการ
ประกันว่า อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่อง  
ที&อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา 
และรายงานทางวิศวกรรมของอสังหาริมทรัพย์ชิ 3นนั 3นๆ ที&ผู้ จัดการกองทุนใช้เป็น
พื 3นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสงัหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่
ถูกต้อง เนื&องจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้
ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื&องจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึง
เทคนิคที&ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอื&นๆ ที&เป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทั 3ง 
ผู้ประเมินราคา และวิศวกร     

นอกจากนี 3แล้ว อสงัหาริมทรัพย์ชิ 3นนั 3นๆ อาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั
ต่างๆ ที&เกี&ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ&งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการ
ตรวจสอบเอกสารที& เกี&ยวข้อง (Due Diligence) ของผู้ จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้  ซึ&งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิด
คา่ใช้จ่ายหรือข้อผกูพนัที&เกี&ยวกบัการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักลา่ว  

4.  ความเสียงจากการเปลียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเกียวข้อง  

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของ
มาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ&งเป็นปัจจยัที&กองทนุ
ไมส่ามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด 
ระเบียบ ข้อบังคบั บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั&ง ของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานที&มีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายสิ&งแวดล้อมที&เกี&ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวม ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมสําหรับการซื 3อหรือ
ขายหรือโอนกรรมสิทธิLในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ถือเป็นเหตกุารณ์ที&ไม่อาจ
คาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดงันั 3น กองทุนรวมจึงไม่สามารถที&จะประเมินผลกระทบ
จากการเปลี&ยนแปลงดงักล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี&ยนแปลง
ดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม หรือความสามารถ
ในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

5. ความเสียงเกียวกับหน่วยลงทุน อาทิ (ก)  ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการ
เปลียนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย (ข)  การขาดสภาพคล่องในการซื 2อ
ขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ค)  การใช้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกาํหนดราคาซื 2อขายหน่วยลงทุน



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

 

 -48- 
 

 

หรือ (ง)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึงอาจมีมูลค่า
ลดลงได้  หากราคาของหน่วยลงทุนทีออกและเสนอขายเพิมเติมมีราคาที 
ตํากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในช่วงเวลาก่อนที
จะมีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิมเตมิ 

ภายหลังจากการจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจประสบกบัเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ&งดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ราคาตลาดของหน่วยลงทนุอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วย
ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกบัมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุรวม  ซึ&งราคาซื 3อขายของหน่วยลงทนุนั 3น 
ขึ 3นอยู่กับหลายปัจจัย  อาทิ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความ 
ผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซื 3อขายของ
หน่วยลงทุน ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการซึ&งเป็นปัจจัยที&
กองทุนไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่  ความเคลื&อนไหวหรือความ
เปลี& ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ อัตราดอกเบี 3ย
ภายในประเทศและตา่งประเทศ อตัราแลกเปลี&ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการ
ทั 3งทางตรงหรือทางอ้อมที&มีผลต่อนําเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ 
สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจัยความเสี&ยงใน
การดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั&วไป ปัจจยัทางการเมือง ความผนัผวนของ
ตลาดเครื&องอปุโภคและบริโภค ระเบียบข้อบงัคบั ภาษีอากร และนโยบายอื&น
ใดของรัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการเปลี&ยนแปลงจากปัจจยัมหภาคอื&นๆ 
เช่น การวางผังเมือง การได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรค
ระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมส่งบในประเทศ เป็นต้น    

ดงันั 3น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถที&จะขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที&เสนอขาย
หน่วยลงทนุ หรือในราคาตามมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิตอ่หน่วยของกองทุนรวม 
รวมถึงไม่มีหลกัประกนัได้ว่าความเปลี&ยนแปลงของปัจจยัภายนอกดงักล่าว
จะไมมี่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

(ข) หน่วยลงทนุของกองทุนรวมจะขาดสภาพคล่องในการซื 3อขายในตลาดรอง
ซึ&งขึ 3นอยู่กับความถี&และปริมาณการซื 3อขายหน่วยลงทุนนั 3นในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและความต้องการของผู้ ซื 3อ-ผู้ขาย (bid-offer) 
ซึ&งปริมาณความต้องการของผู้ ซื 3อ-ผู้ ขาย (bid-offer) เหตุการณ์ดังกล่าว
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เกิดขึ 3นได้จากปัจจยัหลายประการซึ&งกองทนุไมส่ามารถควบคมุได้ อาทิเช่น 
ปริมาณความต้องการของตลาด  

(ค) การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที&บริษัทจัดการ
ประกาศ เป็นการคํานวณ โดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการ
สอบทานการประเมินค่าครั 3งล่าสุดเป็นฐานในการกําหนดมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ&งมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที&จะซื 3อขายได้จริงของ
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

(ง) ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 3งแรก กองทนุรวมอาจดําเนินการ
ให้มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ&มเติมในครั 3งต่อๆ ไป ซึ&งราคา
เสนอขายของหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจตํ&ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในขณะนั 3น ซึ&งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลง ภายหลงัการออกและเสนอ
ขายหน่วยลงทนุเพิ&มเติมดงักลา่ว 

6. ความเสียงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอาจมิได้เป็น 
มูลค่าทีแท้จริงซึ งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไป
ทั 2งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทุนรวมซึ&งได้กล่าวไว้ ณ ที&นี 3 ได้คํานวณโดยใช้
ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที&ลงทุนเป็นข้อมูลพื 3นฐาน และมูลค่า
ดังกล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าที&แท้จริงซึ&งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจําหน่าย
ทรัพย์สินออกไปทั 3งหมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

7. ความเสียงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะลดลงไปตามระยะเวลา
ของสิทธิการเช่าทีคงเหลือ 

กองทุนรวมนี 3ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ&งมูลค่าของสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์อาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที&เหลือน้อยลงไปทุกขณะ ซึ&งจะมี
ผลให้มลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามส่วนด้วย โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับส่วนของเงินลงทุนเริ&มต้นคืน ในรูปของเงินคืนจากการลดทุน และส่วนของ
ผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของเงินปันผล และเมื&อสิ 3นสดุระยะเวลาตามสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที&กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึง 
ศนูย์บาทได้ 
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8. ความเสียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทยีบกับกองทุนรวมประเภทอืน 

การที&กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ไม่ตํ&ากว่าร้อยละ 
75  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทําให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ใน
อสงัหาริมทรัพย์ ในขณะที&กองทนุรวมประเภทอื&นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุน
ในตราสารทางการเงินประเภทตา่งๆ 

3.8.2 ความเสียงทีเกียวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่า
ของผู้เช่าช่วง ซึงจะส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

1.  ความเสียงทีเกดิจากความผันผวนของรายได้ 

ภายในระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก กองทุนรวมจะนํา
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ออกหาประโยชน์โดยการนําออกให้เช่า 
ทั 3งโครงการภายใต้สัญญาเช่าช่วงที&มีสาระสําคัญเกี&ยวกับค่าเช่าที&กองทุนรวมจะ
ได้รับดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) กองทนุรวมจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของ (ก)  ค่าเช่าคงที&จํานวน 225 
ล้านบาทต่อปี  และ (ข)  ค่าเช่าที&คํานวณตามสดัส่วนของรายได้ที&ผู้ เช่าช่วง
ได้รับจากการให้บริการสําหรับโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมุย 
ภายใต้สตูรการคํานวณที&กําหนดในสญัญาดงักลา่ว   

(ข) ในกรณีที&ผู้ เช่าช่วงแสดงให้กองทุนรวมเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที&ส่งผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมท่องเที&ยวของประเทศอย่างมีนยัสําคญั อาทิ ไข้หวดั
นก โดยเหตุการณ์ดงักลา่วเกิดขึ 3นเป็นกรณีชั&วคราว ผู้ เช่าช่วงอาจชําระค่า
เช่าให้แก่กองทุนรวมในจํานวนที&น้อยกว่าอัตราค่าเช่าคงที& โดยไม่ถือว่า 
ผู้ เช่าช่วงตกเป็นผู้ ผิดนัดและ/หรือกองทุนรวมไม่มีสิทธิในการบอกเลิก
สญัญาเช่าช่วง 

หากเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ที&เกิดขึ 3นเป็นกรณีถาวร กองทุน
รวมและผู้ เช่าช่วงจะเจรจากนัเกี&ยวกบัคา่เช่าที&กองทนุรวมจะได้รับ 

ทั 3งนี 3 ค่าเช่าในจํานวนที&กองทุนรวมไม่ได้รับชําระในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
ให้ถือเป็นค่าเช่าค้างชําระ (Accrued Unpaid Amount) และให้ผู้ เช่าช่วง
ชําระคา่เช่าดงักลา่วคืนให้แก่กองทนุรวม ซึ&งกองทนุรวมจะได้รับชําระคา่เช่า
ตามลําดบัดงัตอ่ไปนี 3 
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ก. คา่เช่าคงที&ตามจํานวนที&กําหนดในสญัญา 

ข. คา่เช่าค้างชําระ (Accrued Unpaid Amount)  

ค. คา่เช่าแปรผนัตามจํานวนที&กําหนดในสญัญา 

ดงันั 3น ผลการดําเนินงานของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  ที&ลดลงอัน
เนื&องมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ การรักษาหรือพัฒนาโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช   
รีสอร์ท สมยุ ให้เป็นที&พึงพอใจของผู้ ใช้บริการ การให้บริการอย่างมีคณุภาพ และการ
บํารุงรักษาโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ ให้อยู่ในสภาพที&ดี หรือกรณีที&มี
เหตุการณ์ใดๆ ที&ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที&ยวของประเทศอย่างมี
นยัสําคญั จะส่งผลในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการและฐานะทางการ
เงินของกองทุนรวมซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวมในท้ายที&สดุ 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้กําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื&อลดความเสี&ยง
ดงักลา่วข้างต้นโดยในสญัญาเช่าช่วงระหวา่งกองทนุรวมและผู้ เช่าช่วง กองทุนรวมได้
มีการกําหนดให้ผู้ เช่าช่วงแต่งตั 3งบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  เป็น 
ผู้ กําหนดนโยบายในการบริหารธุรกิจและเป็นผู้ บริหารจัดการโรงแรมต่อไป โดย
กองทนุรวมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  มี
ประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นผู้บริหารจัดการ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมุย ในระยะเวลาก่อนวนัที&กองทุนรวมเข้า
ลงทนุครั 3งแรก ซึ&งจะส่งผลให้การบริหารจดัการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท 
สมุย มีความต่อเนื&องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคู่สัญญาที&เกี&ยวข้องซึ&งรวมถึง
กองทนุรวม 

2. ความเสี ยงจากการแข่งขันที สูงขึ 2นซึ งอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการโรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมุย ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 

ผู้ เช่าช่วงมีรายได้หลักจากการให้บริการห้องพักของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  
รีสอร์ท สมยุ  และบริการอื&นที&เกี&ยวข้องแก่ผู้ ใช้บริการ และรายได้ที&ผู้ เช่าช่วงได้รับจาก
การให้บริการดังกล่าวย่อมส่งผลโดยตรงต่อค่าเช่าที&กองทุนรวมจะได้รับภายใต้
สญัญาเช่าทรัพย์สิน โดยเฉพาะค่าเช่าแปรผันซึ&งคํานวณตามสดัส่วนของรายได้ที& 
ผู้ เช่าช่วงได้รับ 
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หากในอนาคตการให้บริการห้องพักในเกาะสมุยมีการแข่งขันที&สูงขึ 3นโดย
ผู้ประกอบการรายอื&นซึ&งอาจรวมถึงบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
ได้ก่อสร้างโรงแรมขึ 3นใหม่หรือปรับปรุงโรงแรมที&มีอยู่เดิมให้ดีกว่าโรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ บีช  รีสอร์ท สมยุ ในบริเวณใกล้เคียงกนักบัที&ตั 3งของโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ 
บีช  รีสอร์ท สมยุ อาจส่งผลให้ผู้ ใช้บริการของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช  รีสอร์ท 
สมยุ มีจํานวนเปลี&ยนแปลงลดลงซึ&งจะสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของผู้ เช่าช่วง 
และต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวมในท้ายที&สุด 
อย่างไรก็ดี บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ตกลงต่อกองทุนรวมว่า
ภายใน 5 ปีนบัจากวนัที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
จํากดั (มหาชน) หรือนิติบคุคลที&เกี&ยวข้องจะไมป่ระกอบธุรกิจโรงแรม หรือการรับจ้าง
บคุคลภายนอกในการบริหารโรงแรมที&มีลกัษณะเป็นแข่งขนักบัการดําเนินธุรกิจของ
โครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ทั 3งนี 3 ภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื&อนไขที&กําหนดในข้อ 3.3 จ. 

3. ความเสียงเกียวกับการโอนใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม 

ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม กองทุนรวมได้นําทรัพย์สินที&กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั 3งแรกออกหาประโยชน์โดยให้ผู้ เช่าช่วงเช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื&อ
ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ&งภายใต้สญัญาเช่าช่วง กองทุนรวมจะได้รับค่าตอบแทนใน
รูปแบบของค่าเช่าคงที&และค่าเช่าที&คํานวณตามสดัส่วนของรายได้ที&ผู้ เช่าช่วงได้รับ
จากการให้บริการโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ   

ผู้ เช่าช่วงมีหน้าที&ในการดําเนินการเพื&อให้ได้มาซึ&งใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
โดยผู้ เช่าช่วงอาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ&งดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ให้บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด ซึ&งเป็นผู้ ได้รับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมอยู่ในช่วงระยะเวลาก่อนวันที&กองทุนรวมเข้าลงทุนโอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ เช่าช่วง ทั 3งนี 3 หากการโอน
ใบอนุญาตดงักล่าวเกิดขึ 3นโดยไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม บริษัท 
เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด จะยังคงเป็นผู้ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดในพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ .2547 (รวมทั 3งที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม) (“พรบ .โรงแรม”) 

(ข) ยื&นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยตนเอง ภายใต้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการที&กําหนดใน พรบ .โรงแรม 
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หากผู้ เช่าช่วงไมส่ามารถดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ&งดงักล่าวข้างต้นได้ภายในวนัที&
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก หรือกรณีที&ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของ 
ผู้ เช่าช่วงถูกยกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดใน 
พรบ  .โรงแรม ภายในระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าช่วงจะไม่สามารถประกอบธุรกิจ
โรงแรมของโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ ได้ ซึ&งจะสง่ผลให้ผู้ เช่าช่วงขาด
รายได้ที&ผู้ เช่าช่วงควรได้รับจากการประกอบธุรกิจโรงแรม หรืออาจส่งผลให้กองทุน
รวมบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงและจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาบริหารจัดการโรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย แทนผู้ เช่าช่วง กรณีดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของ
กองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที&ผู้ เช่าช่วงไมส่ามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้ภายใต้หลกัเกณฑ์
ที&กําหนดใน พรบ .โรงแรม ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม ตามที&กล่าวไว้แล้วข้างต้น และ
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด ยังคงเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว 
กองทนุรวมจะดําเนินการให้บริษัท เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั ดําเนินการบริหาร
จดัการโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ แทนผู้ เช่าช่วงในระยะเวลาดงักลา่ว
ไปพลางก่อน จนกว่าผู้ เช่าช่วงจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็
ตาม โดยรายได้ต่างๆ ที&ได้รับจากการบริหารจัดการของบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรี
สอร์ท จํากัด  จะถือเป็นรายได้ของผู้ เช่าช่วงซึ&งจะใช้ในการคํานวณค่าเช่าภายใต้
สัญญาเช่าช่วงที&กองทุนรวมจะได้รับ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดใน
สัญญาเช่าช่วง ทั 3งนี 3 ในสัญญาที&เกี&ยวข้องกับการเข้าลงทุนของกองทุนรวมไม่ได้
กําหนดให้บริษัท เซน็ทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั ดํารงไว้ซึ&งใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตลอดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุ 

4. ความเสียงทีเกดิขึ 2นเมือต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงแรม 

อาคารโรงแรมจะได้รับการซอ่มแซม และ/หรือปรับปรุงภาพลกัษณ์ให้ดใูหม่ ทนัสมยั
และสอดคล้องกบัความพอใจของลกูค้าอยู่เสมอ เพื&อดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการ
ในโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ อย่างตอ่เนื&อง  

ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบํารุงรักษาประจําปีหรือการตรวจสอบและการ
ซ่อมบํารุงย่อยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของโรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย หากแตก่ารตรวจสอบและซ่อมบํารุงใหญ่ การซ่อมแซมใน
กรณีที&อาคารโรงแรมมีความเสียหาย หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการ
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เปลี&ยนแปลงภาพลักษณ์ของอาคารโรงแรม รวมถึงการเปลี&ยนงานระบบ
สาธารณูปโภคที&สําคัญของอาคารโรงแรม อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

นอกจากนี 3 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  มีหน้าที&ในการซ่อมแซม
เหตุชํารุดบกพร่องของโครงสร้าง (Structural Repair)  ของอาคารโรงแรมเฉพาะ
ความชํารุดบกพร่องที&เกิดขึ 3นก่อนวันที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก ในกรณีที&
นอกเหนือจากเหตุการณ์ดงักล่าว บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
และกองทนุรวมจะร่วมกนัเจรจาเพื&อพิจารณาเกี&ยวกบัหน้าที&ซ่อมแซมอาคารโรงแรม
ในกรณีดังกล่าว ดงันั 3น หากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  และ
กองทุนรวมไม่สามารถเจรจาและมีข้อสรุปร่วมกันได้หรือหากกองทุนรวมมีหน้าที&
ซอ่มแซมอาคารโรงแรมในกรณีดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ 
ผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการ
เปลี&ยนแปลงภาพลกัษณ์ของอาคารโรงแรม ที&อาจจะเกิดขึ 3นนั 3นจะส่งผลที&ดีในการ
ประกอบการของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ในระยะยาว ทั 3งนี 3 
กองทุนรวมจะดําเนินการให้มีการกําหนดงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายที&เกี&ยวข้อง 
การวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาล่วงหน้า ศกึษาผลกระทบต่อรายได้ การควบคมุ
ของกองทนุรวมโดยได้กําหนดว่าการเปลี&ยนแปลงภาพลกัษณ์ของอาคารต้องเป็นไป
ตามประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนทุนที&กองทุนรวมพิจารณาอนุมัติเป็นรายปี และ
ประมาณการผลตอบแทนที&คาดวา่จะได้รับจากการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่  หรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี&ยนแปลงภาพลกัษณ์ของอาคารโรงแรม รวมถึงการ
เปลี&ยนงานระบบสาธารณูปโภคที&สําคญัของอาคารโรงแรม ทั 3งนี 3 เพื&อลดระยะเวลา
ในการดําเนินการและลดผลกระทบที&อาจมีขึ 3นตอ่การดําเนินธุรกิจของโรงแรมเซ็นทา
รา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย และลูกค้า การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงแรม จะ
ดําเนินการเฉพาะพื 3นที&ที&มีการปรับปรุงซ่อมแซมเท่านั 3น ดงันั 3น กองทุนรวมจะได้รับ
ผลกระทบดงักลา่วเฉพาะพื 3นที&ที&มีการปรับปรุงซอ่มแซม 

5. ความเสียงเรื องการเวนคืนทรัพย์ทีเช่าทั 2งหมดหรือในส่วนทีเป็นสาระสําคัญ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนทีดินในระหว่างระยะเวลาการเช่า และ
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที เช่าได้ตามวัตถุประสงค์ที
กาํหนดในสัญญาเช่าอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 
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หากมีการเวนคืนทรัพย์ที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกก่อนครบกําหนดระยะเวลา
การเช่าไมว่า่ทั 3งหมดหรือในส่วนที&เป็นสาระสําคญั สญัญาเช่าที&เกี&ยวข้อง กําหนดให้
กองทุนรวมดําเนินการต่างๆ เพื&อให้ได้รับค่าทดแทนตามจํานวน หลักเกณฑ์และ
วิธีการที&กําหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ .ศ  .2530 
(รวมทั 3งที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม)  รวมถึงกฎหมายอื&นที&เกี&ยวข้อง (“กฎหมายว่าด้วย

การเวนคืน”) รวมถงึการเวนคืนอาจสง่ผลให้สญัญาเช่าที&เกี&ยวกบัทรัพย์สินที&กองทุน
รวมเข้าลงทนุครั 3งแรกระงบัสิ 3นลง 

ในกรณีดงักล่าวข้างต้น กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าทดแทนภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนเลยเนื&องจากไม่เป็นไปตามเงื&อนไขต่างๆ ที&กําหนดในกฎหมายดงักล่าว 
เช่น ในกรณีที&กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนกําหนดให้ผู้ เช่าทรัพย์ที&ถูกเวนคืนจะได้รับ
เงินคา่ทดแทนตอ่เมื&อสญัญาเช่าทรัพย์ดงักลา่วยงัไมถ่กูระงบัก่อนที&เจ้าหน้าที&หรือผู้ ที&
ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที&ได้ครอบครองทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก 
เป็นต้น  หรือกองทนุรวมอาจได้รับคา่ชดเชยในจํานวนที&น้อยกว่า (ก)  ค่าเช่าล่วงหน้า
ที&กองทุนรวมชําระภายใต้สัญญาเช่าที&เกี&ยวกับทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุน 
ครั 3งแรก ตามระยะเวลาการเช่าคงเหลือ และ/หรือ (ข)  ค่าขาดประโยชน์ที&กองทุนรวม
คาดวา่จะได้รับจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก ซึ&งจะสง่ 
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทนุรวม อาทิ อาจส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที&กองทุน
รวมเข้าลงทนุครั 3งแรกได้ตามวตัถปุระสงค์ในการลงทุน และรายได้ที&กองทุนรวมคาด
วา่จะได้รับเปลี&ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั ทั 3งนี 3 สญัญาเช่าที&เกี&ยวข้องอาจระงบัสิ 3นลง
หากมีการเวนคืนทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก ทั 3งหมดหรือบางส่วนที&เป็น
สาระสําคญั 

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมได้กําหนดให้คูส่ญัญาภายใต้สญัญาเช่าที&เกี&ยวกบัทรัพย์สินที&
กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ใช้ความพยายามของตนอย่างดีที&สุดเพื&อช่วยให้กองทุนรวมได้ใช้สิทธิ
ภายใต้กฎหมายวา่ด้วยการเวนคืน  

(ข) หากในการเวนคืนดังกล่าว คู่สัญญาของกองทุนรวมในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิLในทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรกได้รับค่าชดเชยภายใต้
กฎหมายวา่ด้วยการเวนคืนในจํานวนที&พิจารณาได้ว่าเป็นค่าชดเชยในส่วน
ที&เป็นสิทธิของกองทนุรวมในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สินที&มีการเวนคืน กองทุนรวม
จะได้รับคา่ชดเชยในจํานวนดงักลา่วจากคูส่ญัญาที&เกี&ยวข้อง  
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(ค) หากในการเวนคืนดงักลา่ว  กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทน
ได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน เนื&องจากมีการแก้ไขเปลี&ยนแปลง
กฎหมายดงักลา่วภายในระยะเวลาการเช่า ผู้ ให้เช่าในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิL

ในทรัพย์ที&เช่าและได้รับค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนตกลงจะ
แบ่งค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม ตามรายละเอียดที&กําหนดในข้อ
สญัญาที&เกี&ยวกบัการกําหนดคา่ทดแทนจากการเวนคืนทรัพย์ที&เช่า 

อนึ&ง กองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ว่าหน่วยงานราชการที&เกี&ยวข้องจะชําระ
ค่าชดเชยจํานวนดงักล่าวให้แก่คู่สญัญาของกองทุนรวมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิL

ในทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก รวมถึงกองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้
ว่ากองทุนรวมจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าค่าชดเชยที&คู่สัญญาดังกล่าวได้รับถือเป็น
คา่ชดเชยที&เป็นสิทธิของกองทนุรวมในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สินที&มีการเวนคืน 

6. ความเสียงในกรณีทีกองทุนรวมอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที
กองทุนรวมเข้าลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนเนืองจากคู่สัญญา
ทีเกียวข้องไม่ปฏบิัตติามสัญญา 

กองทุนรวมได้เข้าทําสัญญาที&เกี&ยวเนื&องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที&กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั 3งแรกตามรายละเอียดที&กําหนดในข้อ 3.2.3 และได้ชําระค่าเช่า 
ทั 3งจํานวนให้แก่บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ ให้เช่าเรียบร้อยแล้วในวนัที&ได้มีการจดทะเบียน
การเช่ากับสํานักงานที&ดินที&เกี&ยวข้อง และได้เข้าทําสัญญาเกี&ยวกับการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกในรูปแบบการให้เช่าช่วงตาม
รายละเอียดที&กําหนดในข้อ 3.3 

แม้ว่าสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นจะมีการจัดทําขึ 3นโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ดําเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานที&เกี&ยวข้องตามหลกัเกณฑ์ที&กฎหมายกําหนด 
กองทุนรวมยงัคงมีความเสี&ยงภายใต้สญัญาเช่าและการใช้ทรัพย์ที&เช่าบางประการ 
อาทิ  

(ก) บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
จํากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ ให้เช่าปฏิบติัผิดเงื&อนไขข้อใดข้อหนึ&งในสญัญา
เช่าในส่วนที&เป็นสาระสําคัญและกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์ที&เช่าได้ตามวตัถปุระสงค์ที&กําหนดในสญัญาเช่า 
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(ข) ผู้ เช่าช่วงปฏิบัติผิดเงื&อนไขข้อใดข้อหนึ&งในสัญญาเช่าช่วงในส่วนที&เป็น
สาระสําคญั หรือการเช่าช่วงโดยผู้ เช่าช่วงมีระยะเวลาไมค่รบ 30 ปี  

(ค) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ไม่สามารถดําเนินการให้มี
การเช่าช่วงทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกได้ตลอดระยะเวลา  
30 ปี นับจากวันที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกโดยมีเงื&อนไขในการเช่า
เช่นเดียวกันกับเงื&อนไขที&กําหนดในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมกับ 
ผู้ เช่าช่วง 

ความเสี&ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ  
ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม อาทิ อาจส่งผลให้กองทุน
รวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที&เช่าได้ตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ
รายได้ที&กองทนุรวมคาดวา่จะได้รับเปลี&ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั  

นอกจากนี 3 หากกองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าที&ดินและ/หรือสัญญาเช่า
อาคารและระบบสาธารณูปโภคในกรณีที&ผู้ ให้เช่าไม่ปฏิบัติหน้าที&ตามที&กําหนดใน
สญัญาที&เกี&ยวข้อง กองทุนรวมมีเพียงสิทธิในการได้รับค่าเช่าล่วงหน้าภายใต้สญัญา
ดงักล่าวคืนตามรายละเอียดที&กําหนดในสญัญาเช่าที&ดินและสญัญาเช่าอาคารและ
ระบบสาธารณปูโภค โดยจะไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่เสียหายจากผู้ ให้เช่าหรือหากกองทุน
รวมใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงเนื&องจากผู้ เช่าช่วงไม่ปฏิบติัหน้าที&ตามที&กําหนดใน
สญัญาเช่าช่วง กองทุนรวมอาจมีเพียงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ เช่าช่วงเท่านั 3น 
ซึ&งคา่เช่าลว่งหน้าที&ได้รับชําระคืนดงักลา่วหรือค่าเสียหายอาจมีจํานวนน้อยกว่าความ
เสียหายที&กองทุนรวมได้รับจริงหรือมีจํานวนน้อยกว่ารายได้ของกองทุนรวมที&คาดว่า
จะได้รับหรือมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความเสียหายที&เกิดขึ 3นจริง หรือคู่สัญญาที&
เกี&ยวข้องไมส่ามารถชําระคา่เสียหายให้แก่กองทนุรวมได้เลยทั 3งจํานวน  

7. ความเสียงเกียวกับการหาคู่สัญญาเช่าช่วงรายใหม่ 

หากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ไม่สามารถดําเนินการให้มีการเช่า
ช่วงทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกได้ตลอดระยะเวลา 30 ปีนับจากวันที&
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกโดยมีเงื&อนไขการเช่าเช่นเดียวกันกับเงื&อนไขที&กําหนดใน
สญัญาเช่าระหว่างกองทุนรวมกบัผู้ เช่าช่วง กองทุนรวมอาจต้องเข้าทําสญัญาเช่าช่วง
ฉบบัใหมก่บับคุคลภายนอกแทนผู้ เช่าช่วงเดิม ในกรณีดงักลา่ว สญัญาเช่าช่วงใหม่อาจ
มีเงื&อนไขที&ด้อยไปกวา่สญัญาเช่าช่วงเดิม อาทิ เงื&อนไขที&กําหนดให้กองทุนรวมได้รับค่า
เช่าในจํานวนที&น้อยกว่า หรือบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจไม่เป็นผู้ประกอบการที&มี
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คุณสมบัติในการยื&นขอใบอนุญาตหรือขอรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามที&กําหนดในกฎหมายที&เกี&ยวข้อง ซึ&งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญั
ตอ่ฐานะทางการเงิน ผลประกอบการและสถานะของกองทนุรวม 

8. ความเสียงเกียวกับการประกันภัย 

กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดทําประกันภัยที&คุ้มครองความเสี&ยงบางประเภทที&อาจ
เกิดขึ 3นได้ หรือแม้วา่กองทนุรวมสามารถจดัหาประกนัภยัได้ แต่อตัราเบี 3ยประกนัอาจไม่
คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที&กองทุนรวมอาจได้รับ หรืออาจเกิดเหตกุารณ์ที&มิได้
อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยั เช่น การก่อการร้ายหรือการเวนคืน เป็น
ต้น ความเสียหายนั 3นเกินกว่าวงเงินที&ครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกนัภัย หรือกองทุน
ไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ&งอาจมีผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ผลประกอบการและสถานะของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี ภายใต้ข้อกําหนดของสัญญาเช่า กองทุนรวมตกลงที&จะจัดให้มีการ
ประกนัอคัคีภยัและวินาศภยัตา่งๆ ที&จําเป็นและสมควร เพื&อคุ้มครองความเสียหายที&
อาจเกิดขึ 3นแก่ทรัพย์สินที& เช่า ได้แก่ การประกันวินาศภัย (ไม่รวมถึงกรณีการ 
ก่อการร้าย)  การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการประกันภัยเพื&อประโยชน์ของ
บคุคลภายนอก โดยมีรายละเอียดตา่งๆ ตามที&กําหนดในข้อ 3.5 

9. ความเสียงเกียวกับความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุน 

การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมจะสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ซึ&งขึ 3นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ ความสามารถในการประกอบธุรกิจของผู้ เช่าช่วง ต้นทุนในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื&นๆ การแข่งขัน การเปลี&ยนแปลง
กฎหมายและข้อบังคับที&เกี&ยวข้องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง 
ดงันั 3น จึงมีความเสี&ยงที&นักลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที&นักลงทุนได้ประมาณ
การเอาไว้ในปีที&เกิดเหตุการณ์ หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที&จะรักษาระดบัการ
จ่ายเงินปันผลหรือเพิ&มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อๆ ไป  รวมทั 3งรายได้ของกองทุน
รวมประกอบด้วยค่าเช่าแปรผันซึ&งเป็นส่วนหนึ&งของรายได้หลกั โดยค่าเช่าแปรผัน
ดงักลา่วขึ 3นอยู่กบัความสามารถของผู้ เช่าช่วงในการชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าช่วง 
และความสามารถของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ในการชําระ
เงินค่าเช่าแทนผู้ เช่าช่วงตามที&ได้เข้าคํ 3าประกันการชําระค่าเช่าของผู้ เช่าช่วง ดงันั 3น 
ความผนัผวนของค่าเช่าแปรผนัส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเสี&ยงที&จะไม่ได้รับเงินปันผล
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ตามที&ได้ประมาณการเอาไว้ ณ ที&นี 3 หรือกองทุนรวมจะไม่สามารถที&จะรักษาระดบั
การจ่ายเงินปันผลหรือเพิ&มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีตอ่ๆ ไป  

นอกจากนี 3 ในรอบปีบัญชีที&กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภาพลักษณ์ 
(Renovation) และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการจดัซื 3อจดัหาเฟอร์นิเจอร์ วสัดแุละอปุกรณ์ที&
เกี&ยวข้อง (FF&E) สําหรับทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกเกิดขึ 3นจริง เงินปัน
ผลของกองทุนรวมในปีบญัชีดงักล่าวจะลดลงอย่างมีนัยสําคญัเมื&อเปรียบเทียบกับ
จํานวนเงินปันผลของกองทุนรวมในรอบปีบญัชีที&กองทุนรวมไม่ต้องชําระค่าใช้จ่าย
ดงักลา่ว  

อนึ&ง เพื&อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบถึงตวัอย่างของค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมใน
การปรับปรุงภาพลักษณ์ที&เพิ&มขึ 3นที&ส่งผลต่อกําไรสุทธิสําหรับจ่ายเงินปันผลของ
กองทนุรวมในปีที&มีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3ง
แรก ข้อมูลดังต่อไปนี 3แสดงถึงตัวอย่างประมาณการรายได้ของการดําเนินการ
โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รายได้ของกองทุนรวม (ค่าเช่า
ภายใต้สัญญาเช่าช่วง) และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภาพลักษณ์ของโครงการ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ สมุย โดยเป็นข้อมูลของรอบปีบญัชีของกองทุน
รวมที&ตอ่เนื&องกนั 

 
ตวัอย่างในระยะเวลา 15 ปี 

นับจากวันทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 
ตวัอย่างภายหลัง 15 ปี 

นับจากวันทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 

(หน่วย : ล้านบาท (ประมาณ)) 
ปีทีซ่อมบํารุงและปรับปรุง

ภาพลักษณ์ตามปกต ิ
ปีทีมีการปรับปรุง

ภาพลักษณ์ครั2งใหญ่ 
ปีทีซ่อมบํารุงและปรับปรุง

ภาพลักษณ์ตามปกต ิ
ปีทีมีการปรับปรุง

ภาพลักษณ์ครั2งใหญ่ 

รายได้รวมของโรงแรม 776 815 1,852 1,909 

กําไรก่อนหกัดอกเบี 3ย ภาษี ค่าเสื&อมราคา (EBITDA) 398 419 948 977 

งบประมาณเพื&อการปรับปรุงภาพลกัษณ์ 53 55 126 130 

ค่าใช้จ่ายเพื&อการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (จ่ายจริง) -39 -95 -93 -316 

งบประมาณเพื&อการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (คงเหลอื) 14 -40 33 -186 

งบประมาณเพื&อการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (สะสมจากปีก่อนหน้า) 40 0 186 0 

รายได้ของกองทนุรวม (ค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าช่วง)     

รายได้ค่าเช่า (ค่าเช่าคงที&และค่าเช่าแปรผนั) 381 399 876 902 

ค่าใช้จ่าย     

ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม -10 -10 -12 -10 

ค่าใช้จ่ายเพื&อปรับปรุงภาพลกัษณ์ (ตามจํานวนที&จ่ายจริง)     

ค่าใช้จ่ายเพื&อปรับปรุงภาพลกัษณ์ครั 3งย่อย -39 -41 -93 -95 

ค่าใช้จ่ายเพื&อปรับปรุงภาพลกัษณ์ครั 3งใหญ่ 0 -54 0 -220 

กําไรสทุธิของกองทนุรวม 332 294 772 576 
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ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลประมาณการเพื&อเป็นตัวอย่างประกอบปัจจัยความ
เสี&ยงเกี&ยวกบัความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม กองทุนรวมไม่สามารถ
รับรองได้ว่าการดําเนินการโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ หรือ
การดําเนินการของกองทุนรวมจะมีรายได้ตามจํานวนที&ระบุข้างต้น รวมถึงกองทุน
รวมไมส่ามารถรับรองได้วา่คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการโรงแรมเซ็นทารา แก
รนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ คา่ใช้จ่ายของกองทุนรวม และ/หรือค่าใช้จ่ายเพื&อการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์จะไมมี่จํานวนที&มากไปกวา่จํานวนที&ระบขุ้างต้น  

นอกจากนี 3 ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันเป็น
ความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบัน ผลการดําเนินงานที&เกิดขึ 3นจริงกับการคาดการณ์
หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญั 

10. ความเสียงจากผลประกอบการจริงของกองทุนรวมซึงอาจแตกต่างไปจาก 
ผลประกอบการในประมาณการในรายละเอียดโครงการฉบับนี 2  

รายงานทางการเงินต่างๆ ที&ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบบันี 3 ซึ&งไม่ใช่ข้อมลู
ในอดีตที&เกิดขึ 3นจริง (รวมถึงรายงานใดๆ ที&เกี&ยวข้องกับวตัถุประสงค์ในการลงทุน 
แผนงานอื&นๆ และวตัถุประสงค์ของผู้บริหารสําหรับการดําเนินการในอนาคต หรือ
สภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณ์ที&เกี&ยวข้องใดๆ)  แต่เป็นการ
ประมาณการและไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นจริงตามนั 3น   ซึ&งเหตุการณ์ที&เกิดขึ 3น
จริง หรือการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัจากสิ&งที&ได้คาดการณ์ไว้ ณ ที&นี 3  อนึ&ง  การประมาณการดงักล่าว มีพื 3นฐาน
จากการคาดการณ์ของกองทุนจากการตรวจสอบเอกสารที& เ กี&ยวข้อง (Due 
Diligence) ที&ได้รับจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จํากัด และ บริษัท โรงแรม
เซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  อีกทั 3งข้อมลูทางอตุสาหกรรม และข้อมลูอื&นๆ ตาม
ข้อมูลที&มีอยู่ ณ ปัจจุบัน  และมีการประเมิน และการตั 3งข้อสมมติฐาน สําหรับ
เหตุการณ์ในอนาคตซึ&งมีความเสี&ยงและมีความไม่แน่นอนหลายประการแฝงอยู่   
นอกจากนี 3 การตั 3งสมมติฐานดงักล่าวเป็นสิ&งที&ต้องใช้ดุลพินิจเกี&ยวกับปัจจัยหลาย
ประการซึ&งรวมถงึภาวะทางเศรษฐกิจ  การแข่งขนั ภาวะตลาด และการตดัสินใจทาง
ธุรกิจในอนาคต  ซึ&งในหลายๆ ปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ&งที&อยู่เหนือความควบคุมของ
กองทุนรวม  ดงันั 3น จึงเป็นสิ&งที&ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที&จะคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง 
แมน่ยํา ปราศจากความคลาดเคลื&อน ดงันั 3น สมมติฐานภายใต้การประมาณการของ
กองทนุรวมนี 3 จงึอาจมีความคลาดเคลื&อน หรือไมถ่กูต้องได้ 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

 

 -61- 
 

 

11. ความเสียงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เช่าช่วงซึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

การจัดหาผลประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุน 
ครั 3งแรกโดยกองทุนรวมเข้าทําสญัญาเช่าช่วงกบับริษัท เซน็ทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจ
เม้นท์ จํากดั ตามรายละเอียดที&กําหนดในข้อ 4.2 ของโครงการ อาจก่อให้เกิดการ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ อาทิ  

• บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  มีฐานะเป็น (ก)  เจ้าของ
กรรมสิทธิLในทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก (เฉพาะในส่วนอาคาร 
และระบบสาธารณูปโภค) (ข)  ผู้ ถือหุ้นใหญ่คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ บริษัท 
เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั ซึ&งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิLในทรัพย์สินที&กองทุน
รวมเข้าลงทุนครั 3งแรก (เฉพาะในส่วนที&ดินและอุปกรณ์ที&เกี&ยวเนื&องกับการ
ดําเนินธุรกิจโรงแรม) (ค)  ผู้ ถือหุ้ นใหญ่คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ บริษัท 
เซน็ทรัลสมยุโฮเตล็แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึ&งมีฐานะเป็นผู้ เช่าช่วงในทรัพย์สินที&
กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก และ (ง)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน
รวม (อาจรวมถึงหน่วยลงทุนที&ถือโดยบริษัทในเครือของ บริษัท โรงแรม
เซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)) 

• บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  และ /หรือบริษัทในเครืออาจ
สนบัสนนุ บริหารหรือลงทุนในทรัพย์สินอื&นที&เกี&ยวเนื&องกบัธุรกิจโรงแรมที&อาจ
มีการแข่งขนัโดยตรงกบัการดําเนินธุรกิจของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุน
ครั 3งแรก ซึ&งอาจสง่ผลให้รายได้จากการดําเนินธุรกิจดงักลา่วลดลงและกระทบ
ต่ออตัราค่าเช่าที&กองทุนรวมจะได้รับภายใต้สญัญาเช่าช่วงรวมถึงกระทบต่อ
รายได้ของกองทนุรวมในท้ายที&สดุ 

อนึ&ง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)  ตกลงต่อกองทุนรวมว่าภายใน 
5  ปีนบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 
(มหาชน)  หรือนิติบุคคลที&เกี&ยวข้องจะไม่ประกอบธุรกิจโรงแรม (ตามที&มีนิยามใน
พระราชบญัญัติโรงแรม พ .ศ  .2547 (รวมฉบบัแก้ไขเพิ&มเติม)  ทั 3งนี 3 ไม่ว่าโดยการถือ
ครองกรรมสิทธิLหรือการรับจ้างบุคคลภายนอกในการบริหารที&มีลกัษณะเป็นแข่งขัน
กบัการดําเนินธุรกิจของโครงการ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์  
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อย่างไรก็ดี หากการดําเนินธุรกิจของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
เป็นไปตามเงื&อนไขใดเงื&อนไขหนึ&งดังต่อไปนี 3 ให้ถือว่ากรณีดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้
บงัคบัของข้อกําหนดในวรรคแรก 

ก. สถานที&ในการประกอบธุรกิจดงักล่าวไม่ได้ตั 3งอยู่ใน (1) พื 3นที&หาดเฉวงหรือ
หาดละไม อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี หรือ (2)  พื 3นที&ระหว่างหาด
เฉวงหรือหาดละไม ดงักลา่ว 

ข. การประกอบกิจการดงักล่าวไม่ใช้แบรนด์ (Brand) เซ็นทารา แกรนด์ ใน
การประกอบธุรกิจดงักล่าว หรือ แบรนด์อื&นใดที&มีลกัษณะก่อให้เกิดการ
แข่งขนัโดยตรงกบัโรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ 

12. ความเสียงเกียวกับกรณี Total Loss ภายหลังจากระยะเวลา 15 ปีนับจาก
วันทีกองทุนรวมเข้าลงทุนครั2งแรก 

สญัญาเช่าของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกกําหนดว่า ภายหลงัจาก 15 
ปีนบัจากวนัที&กองทุนรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก หากมีกรณี Total Loss (ตามที&กําหนด
ในข้อ 4.4.3 (1)) เกิดขึ 3นต่อทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรก บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้ มีสิทธิเลือกว่าจะก่อสร้าง ซ่อมแซม
ทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกขึ 3นใหม่โดยมีลกัษณะที&เป็นสาระสําคญัไม่
ด้อยไปกวา่เดิม หรือไมก่็ได้  

หากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตามเงื&อนไขที&
กําหนดในสัญญาที& เกี&ยวข้อง อาทิ มีการก่อสร้างอาคารโรงแรมและระบบ
สาธารณปูโภคขึ 3นใหมโ่ดยมีลกัษณะสาระสําคญัในด้านรูปแบบหรือลกัษณะการใช้
งานที&แตกตา่งไปจากที&ทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทนุครั 3งแรก กองทุนรวมจะได้รับ
คืนค่าเช่าล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าที& ดินและสัญญาเช่าอาคารและระบบ
สาธารณปูโภค ในจํานวนรวมดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) จํานวนเท่ากบัมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ (Net Present Value) ของกระแสเงินสดที&
นํามาคํานวณมูลค่าของค่าเช่าชําระล่วงหน้าภายใต้สัญญาเช่าที&ดินและ
สญัญาเช่าอาคารและระบบสาธารณูปโภค ในระยะเวลานบัจากวนัครบรอบ
ปีที& 4 นบัแตว่นัที&เกิดกรณี Total Loss จนถงึวนัครบระยะเวลาการเช่าภายใต้
สญัญาดงักลา่ว 
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(ข) จํานวนเท่ากับค่าสินไหมทดแทนภายใต้ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที&
กองทนุรวมมีสิทธิได้รับ (ซึ&งจะชดเชยเป็นรายได้ของกองทนุรวมในปีที& 1 ถงึ
ปีที& 3 นบัจากวนัที&เกิดกรณี Total Loss) 

ในกรณีดังกล่าว ค่าเช่าล่วงหน้าที&กองทุนรวมมีสิทธิได้รับดังกล่าวข้างต้นอาจน้อยกว่า
มลูค่าปัจจุบนัสทุธิของค่าเช่าล่วงหน้าที&กองทุนรวมได้ชําระจริงภายในระยะเวลาเดียวกนั 
(นบัจากวนัที&เกิดกรณี Total Loss จนถึงวนัครบระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สินที&กองทุน
รวมเข้าลงทนุครั 3งแรก)  

นอกจากนี 3 ในกรณีดงักลา่ว ไมถื่อวา่บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ตกเป็น
ผู้ ผิดสญัญา รวมถึงกองทุนรวมไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ดงันั 3น กรณีที&กองทุนรวมมีเพียงสิทธิในการได้รับค่าเช่า
ล่วงหน้าคืนภายใต้สัญญาที&เกี&ยวข้องนั 3นอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อ
ฐานะทางการเงิน ผลประกอบการและสถานะของกองทนุรวม 

 

4. หลักเกณฑ์การลงทุน 

4 .1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 3 

4.1.1 ต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื 3อหรือเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื&อประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

4 .1.2  อสงัหาริมทรัพย์ที&จะลงทนุต้องตั 3งอยู่ในประเทศไทย มีทางเข้าออกที&ดีและเหมาะสมตามสภาพ 

 4 .1.3   ต้องเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที&ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที&เหมาะสมตอ่การจดัหา
ผลประโยชน์ได้หรือหากเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที&ยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ ต้องมีการก่อสร้างไปแล้ว
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่โครงการณ วนัที&สํานกังานอนมุติัให้บริษัทจดัการจดัตั 3งและ
จดัการกองทนุรวมกรณีเป็นทรัพย์สินชิ 3นแรก หรือ ณ วนัที&กองทนุรวมลงทนุกรณีเป็นทรัพย์สนิ
ชิ 3นตอ่ไป  และในการคํานวณมลูคา่โครงการ มิให้นบัมลูคา่ที&ดินที&เป็นที&ตั 3งของโครงการ ทั 3งนี 3 
สดัสว่นความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน 

4.1.4 ต้องเป็นการลงทุนโดยการซื 3อหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ&งสิทธิเก็บกินหรือ 
สิทธิเหนือพื 3นดิน โดยผู้ มีกรรมสิทธิLหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวยินยอมที&
จะขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์นั 3นเมื&อมีการจดัตั 3งกองทนุรวมแล้ว 
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4.1.5 อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมี 
ข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.6 อสงัหาริมทรัพย์ต้องไมเ่ป็นที&ดินวา่งเปลา่ เว้นแตจ่ะแสดงได้วา่จะเป็นประโยชน์ที&จะสง่เสริมให้
เกิดรายได้แก่อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

41.7 ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะไม่ทําสัญญาเช่าที&มีข้อตกลงหรือเงื&อนไขที&
ก่อให้เกิดหน้าที&มากกวา่หน้าที&อนัเป็นปกติที&ผู้ เช่าพึงต้องกระทําเมื&อสญัญาเช่าสิ 3นสดุลง หรือ
ทําสญัญาเช่าช่วง เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .และต้องเป็น
การเช่าจากบคุคลดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้ มีสิทธิที&จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั 3นได้  ทั 3งนี 3 ในกรณีที&
อสังหาริมทรัพย์ที&เช่าเป็นที&ดิน  ที&ดินนั 3นจะต้องมีการออกโฉนดที&ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ให้แล้ว 

(2) ในกรณีที&เป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที&เป็นการเช่าอาคาร โรงเรือน 
หรือสิ&งปลูกสร้างที&ผู้ ให้ เช่ามิได้เป็นผู้ มีกรรมสิทธิLตามโฉนดที& ดินหรือผู้ มีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี 3ยของสถาบนัการเงินหรือบริษัทประกันภัยเป็น 
ผู้ รับประกันความเสียหายที&อาจเกิดขึ 3นจากการบอกเลิกสญัญาของบุคคลดงักล่าว 
หรือในกรณีที&มิได้จดัให้ผู้ รับประกันความเสียหายเพื&อป้องกันความเสียหายเช่นว่า
นั 3น บริษัทจัดการต้องเปิดเผยความเสี&ยงให้ผู้ลงทุนทราบโดยต้องระบุไว้ในหนังสือ 
ชี 3ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญถึงผลกระทบที&อาจจะเกิดขึ 3นกับผลประกอบการของ
กองทุนรวม หากผู้ มีกรรมสิทธิLตามโฉนดที&ดินหรือผู้ มีสิทธิครอบครองตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์บอกเลิกสญัญา 

4 .1.8  บริษัทจดัการจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีมลูคา่รวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภายใน 6 เดือนนบัแตว่นัที&จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมหรือวนัที&จดทะเบียนเพิ&มเงินทนุสําหรับกรณีการเพิ&ม
เงินทนุจดทะเบียน แล้วแตก่รณี และดํารงอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วทกุวนัสิ 3นรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจําปี  เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี 3 

(1) รอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสดุท้ายก่อนสิ 3นอายโุครงการ หรือ 
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(2) กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4 .1.9  บริษัทจัดการจะถืออสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที&กองทุนรวมได้มาจาก
การลงทุนไว้อย่างน้อย 1  ปี เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4 .1.10  บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประกนัภยัดงัตอ่ไปนี 3 

(1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที&มีต่อ
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที&ลงทุน เพื&อคุ้มครองความเสียหาย
ที&จะเกิดขึ 3นกับกองทุนรวมอันเนื&องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว โดยกําหนดให้กองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ ทั 3งนี 3 โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดแูลผลประโยชน์  

(2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที&อาจได้รับความเสียหายจากความ
ชํารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ&งปลกูสร้าง ทั 3งนี 3 ในกรณีที&ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้
สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม หรือผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมได้
ทําประกนัภยันั 3นไว้แล้ว บริษัทจดัการสามารถทําประกนัภยัความรับผิดเฉพาะกรณีที&
กองทนุรวมอาจถกูไลเ่บี 3ยให้ต้องรับผิด 

(3) การประกันภัยตาม (1)   และ(2)  ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาที&กองทุนรวมมี
กรรมสิทธิLหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์นั 3น 

4.1.11 ราคาอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที&กองทนุรวมลงทนุหรือจําหน่าย 

(1) การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะลงทุน
ในราคาที&ไม่สูงกว่าราคาที&เปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการ และหากราคาที&จะ
ลงทุนซึ&งเปิดเผยไว้ในรายละเอียดโครงการสูงกว่าราคาตํ&าสุดที&ได้จากรายงานการ
ประเมิน เกินร้อยละ10 ของราคาที& ได้จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว  
บริษัทจัดการจะชี 3แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที&ลงทุนในราคานั 3นในโครงการและ
หนงัสือชี 3ชวนของกองทนุรวม 

(2) การขายอสงัหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที&กองทุนรวมได้มาจาก
การลงทนุ บริษัทจดัการจะกระทําโดยเปิดเผยและเพื&อประโยชน์ที&ดีที&สดุของกองทุน
เป็นสําคญั หากการขายอสงัหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์มีราคา
ที&ตํ&ากวา่ราคาที&ได้จากรายงานการประเมินคา่สงูสดุเกินร้อยละ 10 ของราคาที&ได้จาก
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รายงานการประเมินค่าดงักล่าว บริษัทจัดการจะชี 3แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที&ขาย
อสงัหาริมทรัพย์หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในราคาดงักล่าวไว้ในหนังสือ
สรุปข้อมลูสําคญัตามหลกัเกณฑ์ที&สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศกําหนด 

(3) รายงานการประเมินคา่ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตาม (1)   และ(2)  จะจดัทําขึ 3น
ล่วงหน้าก่อนการลงทุนในหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิท ธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วได้ไมเ่กิน 6  เดือน ทั 3งนี 3 บริษัทจดัการจะจดัให้มีการประเมิน
ค่าทรัพย์สินใหม่ หากภายในระยะเวลาดงักล่าวมูลค่าทรัพย์สินที&ทําการประเมินมี
การเปลี&ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั 

4.1.12 การทําธุรกรรมกบับริษัทจดัการ บคุคลที&เกี&ยวข้องกบับริษัทจดัการ และบคุคลที&
เกี&ยวข้อง  โดยบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที&กําหนดในประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที& สน  .29/2549 เรื&อง การ
กระทําที&อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและ
หลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ลงวนัที& 19 กรกฎาคม 2549 และที&แก้ไขเพิ&มเติม ซึ&งรวมถงึ
การได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือการได้รับมติ
อนมุติัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  นอกจากนี 3 หากธุรกรรมดงักลา่วเป็นการลงทนุกบับริษัท
จดัการหรือบคุคลที&เกี&ยวข้องกบับริษัทจดัการ  บริษัทจดัการจะดําเนินการได้ตอ่เมื&อ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ววา่การลงทนุ
ดงักลา่วเป็นธุรกรรมในลกัษณะที&เป็นทางค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัลกูค้า
ทั&วไปที&มิได้มีความเกี&ยวข้องกนัเป็นพิเศษ )at arm’s length transaction) 

4 .1.13  บริษัทจดัการจะนําอสงัหาริมทรัพย์ไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื 3นที&โดยตรง 
หรือให้เช่าแก่ผู้ ประกอบกิจการอื&นเพื&อนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์ ทั 3งนี 3 ภายใต้
หลกัเกณฑ์ดงันี 3 

(1) หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการต้องนําอาคารดงักล่าวให้เช่าแก ่
ผู้ประกอบกิจการโรงแรมเท่านั 3น 

(2) หากเป็นการให้เช่าพื 3นที&และมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการให้บริการ เช่น 
serviced apartment บริษัทจดัการต้องปฏิบติัดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ดําเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื 3นที&และการให้เช่า
เครื&องใช้อุปกรณ์ตกแต่งที&เกี&ยวเนื&องโดยตรงจากการให้เช่าพื 3นที&นั 3น เช่น  
ชดุรับแขก ชดุครัว เครื&องปรับอากาศ เป็นต้น รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 
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ของรายได้ทั 3งหมดที&ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์นั 3น
ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีใดๆ 

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเกี&ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์ตาม (ก)  ของแต่
ละอาคารให้สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ทราบภายใน 60  วนันับแต ่
วนัสิ 3นรอบปีบญัชี 

(ค) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที&กําหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ ประกอบกิจการรายอื&นนําอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหา
ผลประโยชน์ หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ดงักล่าว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60  วันนับแต่วันสิ 3นรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ทราบภายใน  
15  วนันบัแตว่นัที&บริษัทจดัการได้ดําเนินการดงักลา่วแล้วเสร็จ 

4 .1.14  บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที&กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุให้เกิด
รายได้ประจําไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75  ของรายได้ทั 3งหมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลา
บญัชีประจําปี เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีแรกและประจําปีสดุท้ายของปีที&สิ 3นอายโุครงการ หรือ 

(2) เมื&อได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. .2  การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน 

บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ&งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ&งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี 3เพื&อการบริหาร
สภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

(1) พนัธบตัรรัฐบาล 

(2) ตั�วเงินคลงั 

(3)  พันธบัตรหรือหุ้ นกู้ ที&สถาบันสินเชื&อเพื&อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที&มี
กฎหมายเฉพาะจดัตั 3งขึ 3นเป็นผู้ออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื&อที&อยู่อาศยั 
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(5) บัตรเงินฝากที&ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ทั 3งนี 3 หากเป็นบัตรเงินฝากที&มีการจ่าย
ผลตอบแทนหรือการชําระเงินลงทุนอ้างอิงกบัสินค้าหรือตวัแปรต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ก่อนการลงทนุ 

(6)  ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที&ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบนั
สินเชื&อเพื&อธุรกิจหลกัทรัพย์ หรือกองทนุเพื&อการฟื3นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้
ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บี 3ย หรือผู้ คํ 3าประกนั ทั 3งนี 3 หากเป็น 
ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที&มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทนุอ้างอิงกบั 
ตวัแปร ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต . ก่อนการลงทนุ 

(7) หน่วยลงทุนหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที&จะซื 3อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี 3 หรือ
กองทนุรวมอื&นที&มีนโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหนี 3 หรือเงินฝาก 

(8) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(9) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศ ตามเงื&อนไขดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที&อยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื 3อขายหลักทรัพย์ที&
เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) หรือหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมในต่างประเทศที&มีการซื 3อขายในตลาดซื 3อ
ขายหลกัทรัพย์ที&เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ข) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที& มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินที&กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที&จดัตั 3งขึ 3นเพื&อ 
ผู้ลงทนุทั&วไป 

(10) สญัญาซื 3อขายล่วงหน้า โดยมีวตัถุประสงค์เพื&อป้องกนัความเสี&ยงที&อาจเกิดขึ 3นจากการลงทุน  
ทั 3งนี 3 ในกรณีที&สัญญาซื 3อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตัวแปรอื&นใดที&มิใช่ราคาหลักทรัพย์  
อัตราแลกเปลี&ยนเงิน อัตราดอกเบี 3ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรืออันดับ 
ความน่าเชื&อถือของหลกัทรัพย์ที&เป็นตราสารแห่งหนี 3 สัญญาซื 3อขายล่วงหน้าดังกล่าวต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต . 

(11)  หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื&นใดที&มิใช่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือ 
การหาดอกผลโดยวิธีอื&นตามที&สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ให้ความเห็นชอบ 
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ทั 3งนี 3 การลงทุนในหรือมีไ ว้ซึ&งทรัพย์สินตาม(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)และ(11)  ที& นิ ติบุคคลใด 
นิติบุคคลหนึ&งเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 3ย ผู้ คํ 3าประกัน หรือ 
ผู้ รับฝากเงิน ต้องมีมลูค่ารวมกนัทั 3งสิ 3นไม่เกินร้อยละ 20  ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม เว้นแต่
ในช่วงระยะเวลาดงัตอ่ไปนี 3 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ข) ช่วงระยะเวลา 60  วนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวนัจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ค)  ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการหรือวนัเลิกกองทนุรวม 

การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 4.2  วรรคสอง มิให้นับรวมตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที&
กองทุนเพื&อการฟื3นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํ 3าประกัน 
โดยต้องเป็นการรับอาวลัแบบไม่มีเงื&อนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี 3ย หรือคํ 3าประกนัเงินต้น
และดอกเบี 3ยเตม็จํานวนอย่างไมมี่เงื&อนไข 

4.3  การถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงเป็นพเิศษ 

กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ&งหุ้นที&มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษได้ไมเ่กินหนึ&งหุ้นตามเงื&อนไขดงัตอ่ไปนี 3 

)1  (  หุ้นดงักลา่วออกโดยบริษัทที&เช่าอสงัหาริมทรัพย์จากกองทนุรวม  โดยหุ้นนั 3นให้สิทธิพิเศษในการ
อนมุติัการดําเนินงานบางประการของบริษัทที&เช่าอสงัหาริมทรัพย์ (golden share)  ทั 3งนี 3 ตามที&
ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทดงักลา่ว และ 

)2  (  บริษัทที&เช่าอสงัหาริมทรัพย์ตกลงจ่ายคา่เช่าให้แก่กองทนุรวมในอตัราผนัแปรตามผลประกอบการ
ของอสงัหาริมทรัพย์ที&เช่า 

5. ข้อกาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

5.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่กินปีละ 4 ครั 3ง 

(1) ในกรณีที&กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาปีบัญชีใด ให้บริษัทจดัการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิที&ไม่รวมถึงกําไรที&ยงัไม่เกิดขึ 3นจาก
การประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบญัชีนั 3น  
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(2) ในกรณีที&กองทนุรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาปีบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไมทํ่าให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ&มขึ 3นในรอบระยะเวลาบญัชีที&
มีการจ่ายเงินปันผลนั 3น  

บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัตั 3งแตว่นัถดั
จากวนัที&มีการปิดสมดุทะเบียนเพื&อจ่ายเงินปันผล เว้นแต ่กรณีที&มีเหตจํุาเป็นให้ไมส่ามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้ในระยะเวลาดงักลา่วบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .และผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ในกรณีที&มีการเปลี&ยนแปลง และ/หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื&อนไข หรือวิธีการในเรื&องเงินปันผล โดย
คณะกรรมการ ก .ล .ต  .สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .และ /หรือหน่วยงานอื&นใดที&มีอํานาจตาม
กฎหมาย บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที&หลกัเกณฑ์ เงื&อนไข หรือวิธีการที&แก้ไขดงักล่าว ทั 3งนี 3 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที&จะดําเนินการดงักลา่วได้โดยไมต้่องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

เงือนไขเพิมเตมิ : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที&จะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทนุระหวา่งปีมีมลูคา่ตํ&ากวา่หรือ
เท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที&จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั 3งนั 3น และให้สะสมเงินปันผล
ดงักลา่วเพื&อนําไปจา่ยรวมกบัเงินปันผลที&จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที&ระบุไว้ เว้นแต ่
กรณีที&คณะกรรมการ ก .ล .ต  .สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .และ /หรือหน่วยงานอื&นใดที&มีอํานาจตาม
กฏหมาย ได้มีการแก้ไขเปลี&ยนแปลง เพิ&มเติม ประกาศ กําหนด สั&งการ เห็นชอบ และ /หรือ ผ่อนผนัเป็น
อย่างอื&น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั 3น โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้วทกุประการ และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ&มเติมโครงการ 

5.2 วิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

5.2.1 ผู้ ถือหน่วยลงทนุที&มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนที&มีชื&อปรากฏอยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทุนเพื&อการจ่ายเงินปันผล  
ตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะราย 

หากปรากฏวา่มีบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเกินกว่า 1  ใน 
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั 3นจะไม่มี
สิทธิได้รับเงินปันผลเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที&เกินกว่า 1   ใน 3   ของจํานวนหน่วยลงทุนที&
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จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที&ระบุไว้ในข้อ 8  หลักเกณฑ์และ
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

5. .2.2  บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื&อการ
จ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล โดยวิธีใดวิธีหนึ&งดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที&มีชื&อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียน และผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ 

(2) ทําการปิดประกาศไว้ในที&เปิดเผย ณ ที&ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ หรือ  

(3) ประกาศในหนงัสือพิมพ์อย่างน้อย 1  ฉบบั  

5. .2.3  บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามระยะเวลาที&
ระบุไว้ในข้อ 7.1  ทั 3งนี 3 บริษัทจัดการจะดําเนินการหักภาษี ณ ที&จ่ายในอตัราร้อยละ 10  
หรืออตัราอื&นตามที&กฎหมายกําหนดของเงินปันผลที&จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายังบริษัท
จดัการเพื&อดําเนินการเป็นอย่างอื&นภายใน 3  วนันบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

5. .2.4  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั&งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทุน และส่ง
ทางไปรษณีย์ตามที&อยู่ที&ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบจองซื 3อหน่วยลงทุน หรือนําเงินฝากเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที&แจ้งไว้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ รับภาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที&เกิดขึ 3น และภาระความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน  
(ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากจํานวนเงินที&จะสง่ให้ 

5. .2.5  ในกรณีที&ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวน
ดงักลา่วไปใช้เพื&อการอื&นใดนอกจากเพื&อประโยชน์ของกองทนุ 

6 หลักเกณฑ์และข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน  

6. .1  กองทนุรวมมีข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที&สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศ
กําหนดดงันี 3 

6 .1.1   บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&
จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด  ยกเว้นเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี 3 
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)1  (  เป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี 3ซึ&งถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&
จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด   

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลี 3ยงชีพ 
หรือกองทนุรวมเพื&อผู้ลงทนุทั&วไป 

(ข)  นิติบคุคลที&จดัตั 3งขึ 3นตามกฎหมายไทยซึ&งไมอ่ยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคล   

(ค)  บคุคลอื&นใดที&ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .เมื&อมีเหตุ
จําเป็นและสมควร 

(2) เป็นบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุซึ&งรับหน่วยลงทนุไว้ตามสญัญารับประกนัการจดั
จําหนา่ยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุที&รับไว้ในสว่น
ที&เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมดไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที&
บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุรับหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

6.1.2 เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที&กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่
บคุคลเดียวกนักบับคุคลดงักลา่วถือหน่วยลงทนุรวมกนัได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&
จําหน่ายได้แล้วทั 3งหม 

6.1.3   หากกองทนุรวมมีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงันี 3 กองทนุรวมต้องมีผู้ลงทนุตา่งด้าวถือ
หนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด   

   )1  (  ลงทนุเพื&อให้ได้มาซึ&งสิทธิในที&ดินตามประมวลกฎหมายที&ดิน หรือ 

)2  (  ลงทนุเพื&อให้ได้มาซึ&งกรรมสิทธิLในอาคารชดุ ทั 3งนี 3 เมื&อคํานวณพื 3นที&ห้องชดุที&กองทนุ
รวมลงทนุรวมกบัพื 3นที&ห้องชดุที&ถือกรรมสิทธิLโดยผู้ลงทนุตา่งด้าวในอาคารเดียวกนัอยู่
ก่อนแล้วคิดเป็นสดัสว่นเกินร้อยละ 49 ของพื 3นที&ห้องชดุทั 3งหมดในอาคารชดุนั 3น 

6. .2  ในกรณีที&ปรากฏข้อเท็จจริงแกบ่ริษัทจดัการกองทนุรวมวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 

(1)  รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที&บริษัทจดัการรู้หรือ
ควรรู้ถงึเหตดุงักลา่ว   
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  (2)   ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในเรื&องใด ๆ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคล
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 3นในสว่นที&เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้ว
ทั 3งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ   

 (3)     ไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 3นในสว่นที&เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด  

(4)     แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหน่ายหน่วยลงทนุสว่นที&บคุคลดงักลา่วถือเกินกวา่ 1 
ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด 

 

6..3   ในกรณีที&ปรากฏข้อเท็จจริงแกบ่ริษัทจดัการกองทนุรวมวา่บคุคลตามข้อ 8.1.1 (1) ถือหน่วยลงทนุเกิน
กวา่ร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 

)1(   รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที&บริษัทจดัการรู้
หรือควรรู้ถงึเหตดุงักลา่ว  

  (2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในเรื&องใด ๆ  บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคล
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 3นในสว่นที&เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้
แล้วทั 3งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

 (3) ไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันั 3นในสว่นที&เกินกวา่ร้อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด  

(4) แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจําหน่ายหน่วยลงทนุในสว่นที&เกินกวา่ร้อยละ 50 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด  

6. .4  ในกรณีที&บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที&ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่  1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุ 
ที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมดเป็นบริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุตามข้อ 8.1.1)2 ( บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี 3 ในช่วงระยะเวลาที&บคุคลดงักลา่วถือหน่วยลงทนุที&รับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหน่าย
หน่วยลงทนุ  แตท่ั 3งนี 3ไมเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัที&รับหน่วยลงทนุ 

(1)    รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัที&บริษัทจดัการรู้
หรือควรรู้ถงึเหตดุงักลา่ว  
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(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในเรื&องใด ๆ  บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของบคุคล
ดงักลา่วได้เฉพาะในสว่นที&ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้ว
ทั 3งหมด   

(3)    จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลนั 3น 

6. .5   ในกรณีที&ปรากฏข้อเท็จจริงแกบ่ริษัทจดัการวา่ผู้ ที&เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์  ผู้ ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ถือ
หน่วยลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด  บริษัทจดัการจะปฏิบติั
ตามข้อ 8.2 โดยอนโุลม 

 

6.6  การพิจารณาความเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัตามข้อ 8.1 ถงึข้อ 8.5  ให้เป็นไปตามประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัตั 3งกองทนุรวมและการเข้าทําสญัญารับ
จดัการกองทนุสว่นบคุคล 

6.7  ในกรณีที&ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการดําเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตก
ลงกบับคุคลอื&น  อนัเป็นการปกปิดหรือําพรางลกัษณะที&แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดที&ประสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้
แล้วทั 3งหมด สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตั 3งและจดัการกองทนุรวม 

6.8 บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นที&ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือเกินกวา่ที&กําหนดตามข้อ 8.1 ข้อ 
8.2 ข้อ 8.3 ข้อ 8.4 และข้อ 8.5 ออกจากทรัพย์สินอื&นของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุจนกวา่จะเลิกกองทนุรวมนั 3น 

7. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายหลังจากบริษัทจัดการได้ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ&งเป็นเงินที&ได้จากการจําหน่าย 
หน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว บริษัทจัดการจะยื&น 
คําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื&อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม  
ทั 3งนี 3 เมื&อมีการจดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
ผู้ลงทุนสามารถซื 3อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบติัตาม
กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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8. การโอนหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมไม่มีข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทุน ทั 3งนี 3 ต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดตามข้อ 6 และหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. .1  วิธีการโอนหน่วยลงทุนทีมีใบหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที&ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยลงทุนไปยัง 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในใบโอนหน่วยลงทนุที&ลงนาม โดยผู้ โอนและ
ผู้ รับโอน พร้อมทั 3งแนบเอกสารการโอนหน่วยลงทุนตามที&นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะกําหนด การโอน
หน่วยลงทนุให้มีผลบงัคบัและได้รับการรับรองเมื&อนายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการบนัทึกรายชื&อผู้ รับโอน
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  

หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผู้ โอนเป็นผู้ เสียค่าธรรมเนียมในการโอนตามที&นายทะเบียน
หน่วยลงทุนกําหนด และ /หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

8..2 วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที&ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที&ระบุโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

หากมีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ผู้ โอนเป็นผู้ เสียค่าธรรมเนียมในการโอน ตามที&นายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั กําหนด 

9. การรับชาํระหนี 2ด้วยทรัพย์สินอืน  

หากมีการผิดนัดชําระหนี 3หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนี 3หรือลูกหนี 3ตามสิทธิเรียกร้องของ
กองทนุรวมจะไม่สามารถชําระหนี 3ได้  บริษัทจดัการจะรับชําระหนี 3ด้วยทรัพย์สินอื&นทั 3งที&เป็นหลกัประกนั
และมิใช่หลกัประกันเพื&อกองทุนรวมตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เงื&อนไข และวิธีการจดัการกองทนุ ดงันี 3 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

 

 -76- 
 

 

9.1  ก่อนการรับชําระหนี 3ด้วยทรัพย์สินอื&นที&มิใช่หลักประกันในแต่ละครั 3ง บริษัทจัดการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ&งคิดตามจํานวน 
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ&งหนึ&งของจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด หรือได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าใน
ขณะนั 3นการรับชําระหนี 3ด้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้
ซึ&งตราสารแห่งหนี 3หรือสิทธิเรียกร้องนั 3น 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ&ง บริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอียดเกี&ยวกบัทรัพย์สินที&กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี 3 มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
คา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 3   

9.2 เมื&อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี 3 บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดงักล่าวมารวมคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั 3นเพื&อใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สินที&ได้จากการรับชําระหนี 3ดงันี 3 

9. .2.1  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที&กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ 
ซึ&งทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปเพื&อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมก็ได้   

9.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที&กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที&สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในระหว่างที&บริษัทจัดการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สิน
ดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่วก็ได้ 

ในกรณีที&มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม 

10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจจดัให้มีคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมได้ โดยมีรายละเอียดดงันี 3 

10.1 องค์ประกอบ 

10. .1.1  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5  คน ซึ&งได้รับการแต่งตั 3ง
หรือถอดถอนโดยบริษัทจดัการทั 3งหมด โดยมีรายละเอียดดงันี 3  

(ก) ตัวแทนของบริษัทจัดการซึ& ง ไ ด้ รับความเห็นชอบเป็นผู้ จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ จํานวนไม่น้อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนคณะกรรมการลงทุนของ
กองทนุรวม  
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)ข(  กรรมการซึ&ง เ ป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือตัวแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ&ง 
บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที& มีความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์เกี&ยวกบัการประกอบธุรกิจโรงแรมและอสงัหาริมทรัพย์ที&เกี&ยวข้อง และ/
หรือ 

(ค) กรรมการซึ&งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ&งถือครองหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 25 ขึ 3นไปของ
หน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมดของกองทนุรวม  

ทั 3งนี 3 บริษัทจดัการอาจพิจารณาแตง่ตั 3งกรรมการตาม (ข) และ (ค) หรือไมก่็ได้  

10.1.2 การดํารงตําแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการลงทนุของกองทุนรวมจะมีกําหนดระยะเวลา
คราวละ 3   ปี โดยกรรมการที&พ้นวาระไปแล้วอาจได้รับการแต่งตั 3งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ได้อีก นอกจากนี 3 บริษัทจดัการมีสิทธิถอดถอนกรรมการก่อนครบวาระก็ได้ 

10. .1.3  หากตําแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการอาจแต่งตั 3งกรรมการเข้า
ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที&ว่างลงตามเกณฑ์ที&กําหนดไว้ข้างต้น โดยให้มีเวลาอยู่ในตําแหน่ง
เพียงเท่าที&กรรมการผู้ออกไปนั 3นชอบที&จะอยู่ได้ 

10.1 .4  กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที& คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื&นใดที&เกี&ยวข้องกําหนด รวมถึงต้องไม่เป็นบุคคล
ล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยรับโทษจําคุกโดย 
คําพิพากษาถงึที&สดุให้จําคกุในความผิดทางอาญาใดๆ 

10. .1.5  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลี&ยนแปลงจํานวน
คณะกรรมการลงทนุ 

10.2 รูปแบบการตัดสินใจ 

10. .2.1  การเรียกประชมุ  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ให้กรรมการลงทุนคนใดคนหนึ&งเรียกประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนเพื&อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที&กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือ
เชิญประชุมซึ&งระบุถึง วนั เวลา สถานที& และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามควรแก่กรณี ให้แก่กรรมการลงทุนทุกท่านทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 5  วนัทําการก่อนวนัประชุม  เว้นแต่กรณีฉุกเฉินไม่จําเป็นต้องส่งหนังสือเชิญประชุม ใน
กรณีที&ไม่มีการส่งหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการลงทุนได้เข้าร่วมในการประชุมแล้ว ให้ถือว่า
กรรมการลงทนุท่านดงักลา่วสละสิทธิในการได้รับหนงัสือเชิญประชมุ  

10. .2.2  กําหนดการประชมุของคณะกรรมการลงทนุ  
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คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1  ครั 3ง หรือตามที&กําหนดโดย
คณะกรรมการลงทนุ 

10. .2.3  องค์ประชมุ 

 ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุนจะต้องประกอบไปด้วยกรรมการจํานวนเกินกว่ากึ&ง
หนึ&งของจํานวนกรรมการลงทุนทั 3งหมดเข้าร่วมประชุม ทั 3งนี 3 โดยมีตวัแทนของบริษัทจดัการ 
ซึ&งได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ จํานวนไมน้่อยกวา่กึ&งหนึ&งของ
จํานวนกรรมการทั 3งหมดที&เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั 3งนี 3 ในการประชุมนั 3น
อาจเป็นในลักษณะการนั&งประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone 
Conference) ก็ได้ โดยคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะดําเนินการตามมติโดยเสียง
ข้างมากของคณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวมที&เข้าร่วมประชุม ทั 3งนี 3 กรรมการ 1 คนมีสิทธิ
ออกเสียง1 เสียง และกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจะไมมี่สิทธิออกเสียง 

10. .2.4  มติของที&ประชมุ 

กรณีจดัใหมี้การประชมุ  

ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากซึ&งคิดจากจํานวนกรรมการลงทุนที&
เข้าประชมุ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที&ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ&มขึ 3นอีกเสียงหนึ&ง
เป็นเสียงชี 3ขาด 

กรณีไม่จดัใหมี้การประชมุ 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที&ทําขึ 3นเป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยมติดงักลา่วจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ /หรือให้ความเห็นชอบรวมกนัเกินกว่า
กึ&งหนึ&งของกรรมการลงทุนทั 3งหมด ทั 3งนี 3 กรรมการสามารถจัดส่งมติที&ได้ลงนามแล้วมายัง
บริษัทจัดการทางโทรสาร ซึ&งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชน์จากสําเนามติที&ลงลายมือชื&อ
โดยกรรมการซึ&งส่งทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเป็นการลงมติที&มีผลสมบูรณ์ในทันที โดย
กรรมการที&นําส่งมติทางโทรสารดงักล่าวจะต้องนําส่งต้นฉบับของมติให้บริษัทจัดการต่อไป
เพื&อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาต้นฉบับของมติที&ได้รับมาไว้เป็นหลักฐานที&บริษัทจัดการ  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ&มขึ 3นอีกเสียงหนึ&งเป็นเสียงชี 3ขาด 

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการลงทุนทุกครั 3ง ให้กรรมการลงทุนซึ&งมีส่วน
ได้เสยีในเรื&องใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื&องนั 3น 
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ทั 3งนี 3 หากมติเสียงข้างมากดังกล่าวหรือการดําเนินการตามมติดังกล่าวอาจเป็นการขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนคําสั&งใดๆ ตามที&หน่วยงานที&มีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนด และ /หรือ จรรยาบรรณ  หรือเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการอาจเสื&อมเสียชื&อเสียงหรือ
เกิดความเสียหาย หรือขดัหรือแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนกรรมการซึ&ง
เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการมีสิทธิใช้สิทธิยบัยั 3งพิเศษ (Veto Right) โดยแจ้งให้คณะกรรมการ
ลงทนุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ถือวา่มติดงักลา่วไมมี่ผลผกูพนักบับริษัทจดัการ 

10. .2.5  ประธานที&ประชมุ  

ให้บริษัทจดัการแตง่ตั 3งกรรมการรายใดรายหนึ&งซึ&งเป็นตวัแทนของบริษัทจดัการทําหน้าที&เป็น
ประธานกรรมการ และเป็นประธานในที&ประชุม ประธานในที&ประชุมมีอํานาจและหน้าที&ใน
การดําเนินการประชมุให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูต้องตามที&กําหนดไว้ในโครงการ  

12 .2.6  รายงานการประชมุ  

บริษัทจัดการจะต้องทํารายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที&ประชุมครั 3งนั 3นลงนาม
รับรองและเก็บรักษาไว้ที&บริษัทจดัการ รวมทั 3งจดัให้มีสําเนาเพื&อให้กรรมการตรวจสอบได้ ณ 
สํานกังานใหญ่ของบริษัทจดัการในวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ 

10.3 สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ หน้าที& และความรับผิดชอบในกองทุนรวม ในการตดัสินใจ 
พิจารณา และ/หรือวินิจฉยัเรื&องตา่งๆ ที&เกี&ยวกบัการบริหารกองทนุ ดงันี 3 

10.3.1 พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื 3อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ&ง
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

10.3.2 พิจารณาให้ความเห็นเกี&ยวกับการบํารุงรักษาใหญ่และการเปลี&ยนแปลงหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ&งมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเกินกว่าที&กองทุนรวมและผู้ เช่าช่วง
ตกลงกนัไว้ในสญัญาเช่าช่วงทรัพย์สินที&กองทนุรวมเข้าลงทุนครั 3งแรกระหว่างกองทุนรวมและ
ผู้ เช่าช่วง ทั 3งนี 3 คณะกรรมการลงทุนจะไม่มีอํานาจในการอนุมติัค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ดงักลา่ว 

10.3.3 ดําเนินการอื&นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั 3งนี 3  จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ 
ก .ล .ต  .ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .และกฎหมายอื&นที&เกี&ยวข้องทั 3งที&มีอยู่แล้ว
และที&จะมีขึ 3นในภายหน้า  
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10.3.4 กรรมการลงทุนทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจากการประชุมเป็นความลับ และไม่นําไป
เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ และ /หรือใช้เพื&อประโยชน์อย่างอื&นที&มิใช่ประโยชน์ของกองทุน 
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที&ได้ถูก
เปิดเผยให้ผู้ลงทนุทั&วไปทราบแล้ว 

10.3.5 คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตดัสินใจ ในเรื&องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และ
ตั 3งอยู่บนพื 3นฐานของการปฏิบติัตามโครงการและกฎหมายตา่งๆ ที&เกี&ยวข้องทั 3งที&มีอยู่แล้วและ
จะมีขึ 3นในภายหน้า โดยคํานงึถงึประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั 

11. ชือ ทีอยู่  หมายเลขโทรศัพท์ เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานทีเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม 

11. .1  ชือ ทีอยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื&อ  : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ที&อยู ่ : เลขที& 9 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ : 02544 1111 
โทรสาร : 02544 2923  

หรือบุคคลอื&นที&มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ 
กองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะขอความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอ่ไป 

11.2  เงือนไขการเปลียนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจดัการในฐานะตวัแทนของกองทุนรวมอาจเปลี&ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้เมื&อเกิดกรณีใดกรณีหนึ&ง
ดงัตอ่ไปนี 3 และเมื&อได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เงื&อนไขการเปลี&ยนผู้ดแูลผลประโยชน์   

11.2.1 เมื&อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ&ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญา
แต่งตั 3งผู้ ดูแลผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายที&จะเลิกสัญญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ&งทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

11.2.2 ในกรณีที&บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ&งไม่ปฏิบติัตามหน้าที&หรือความ
รับผิดชอบตามที&ตกลงไว้ ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั 3ง
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ&งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

11.2.3 ในกรณีที&มีการเปลี&ยนแปลงเงื&อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี&ยนแปลง
กฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื&นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถ
ตกลงที&จะแก้ไขเปลี&ยนแปลงสญัญาแตง่ตั 3งผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบัประกาศคําสั&ง 
ระเบียบและข้อบังคบัดงักล่าว ทั 3งนี 3 เนื&องจากการเปลี&ยนแปลงดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพิ&ม
ภาระหน้าที&แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที&ดงักล่าว
ต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั 3งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว
ให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

11.2.4 ในกรณีที&ผู้ ถือหน่วยลงทุนที&มีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ&งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน
กว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการ
เปลี&ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

11.2.5 ในกรณีที&ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. เรื&อง คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์  บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขเหตขุาดคณุสมบติัดงักล่าวให้ถูกต้องภายใน 
15  วนันับตั 3งแต่วนัถัดจากวนัที&บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไข ดงักล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตั 3งแตว่นัถดัจากวนัที& แก้ไขเสร็จสิ 3น  

ในกรณีที&ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที&กําหนดดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี&ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก .ล .ต. ภายใน 15 วนันบัตั 3งแต่วนัถดัจากวนัที&ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื&อ
ได้รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั 3งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ ดูแลผลประโยชน์เ ดิมโดยพลัน ทั 3ง นี 3เ ว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั&งการเป็น อย่างอื&น  

11..2.6 หากผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูที&เกี&ยวข้องกบัการจดัการกองทุน หรือข้อมลูอื&นใดที&เกี&ยวข้อง
กบัการจดัการกองทนุไปเปิดเผยโดยมิชอบ เพื&อก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน 
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั 3ง
ผู้ดแูลผลประโยชน์นี 3ได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั โดย
ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่บริษัทจัดการ  
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และ /หรือกองทุนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายที&เกิดจากการที&บริษัทจดัการต้องติดต่อกบับุคคลอื&นที&
เกี&ยวข้องกบัการเปลี&ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย   

11.2.7 เมื&อมีผู้ ใดเสนอหรือยื&นคําร้องตอ่ศาลหรือหน่วยงานราชการที&เกี&ยวข้องในสว่นที&เกี&ยวกบัผู้ดแูล 
ผลประโยชน์ของกองทุน (ก)  เพื&อเลิกกิจการหรือเพื&อการอื&นใดที&คล้ายคลึงกัน หรือ (ข)  เพื&อ
ฟื3นฟูกิจการ ประนอมหนี 3 หรือผ่อนผันการชําระหนี 3 จัดการทรัพย์สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ 
หรือร้องขออื&นใดที&คล้ายคลึงกนั  ภายใต้กฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบั
ตา่งๆ บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตั 3งผู้ดแูลผลประโยชน์นี 3ได้ทนัที 

112.8 เมื&อหนว่ยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี&ยวกบัการปฏิบติังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่า
มีความผิด หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็น
การทั&วไป  บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแตง่ตั 3งผู้ดแูลผลประโยชน์นี 3ได้ทนัที 

ในทกุกรณีการเปลี&ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต .ก่อนเนื&องจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ  .2535 รวมทั 3งฉบบั
แก้ไขเพิ&มเติม กําหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันั 3น ในกรณีที&ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
หมดหน้าที&ลงตามเงื&อนไขการเปลี&ยนผู้ดแูลผลประโยชน์  ผู้ดแูลผลประโยชน์นั 3นต้องทําหน้าที&
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลกัฐานทั 3งหมดของกองทนุให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่รือตามคําสั&งของบริษัทจดัการ 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .รวมถึงการดําเนินการอื&นใดที&จําเป็น เพื&อให้การโอน
ทรัพย์สิน และเอกสารทั 3งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จ
สิ 3น และภายในเวลาอนัสมควรที&สามารถทํางานได้ตอ่เนื&อง 

ในกรณีที&สัญญาแต่งตั 3งผู้ ดูแลผลประโยชน์สิ 3นสุดลงเนื&องจากผู้ ดูแลผลประโยชน์บอกเลิกสัญญา  
หากบริษัทจดัการยงัไม่สามารถหาผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่มารับมอบงานได้ภายในวนัสิ 3นสดุสญัญา
ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัต้องปฏิบติัหน้าที&ตามสญัญาแต่งตั 3งผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั 3งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์จากกองทนุรวมตามสดัสว่นของระยะเวลาที&ผู้ดแูลผลประโยชน์นั 3นได้ปฏิบติัหน้าที&จนถงึวนัที&
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้สิ 3นสุดการทําหน้าที&เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั 3งค่าใช้จ่ายใดๆ ที&เกิดขึ 3นจริง
เนื&องจากการปฏิบัติหน้าที&ตามสัญญาแต่งตั 3งผู้ดูแลผลประโยชน์นับตั 3งแต่วันสิ 3นสุดสญัญาเป็นต้นไป
จนกวา่บริษัทจดัการจะแตง่ตั 3งผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ละสามารถปฏิบติัหน้าที&ดงักลา่วได้ 

ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิ 3นสดุลง ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องรวบรวมและโอนทรัพย์สินทั 3งหมด
และเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ที&มาแทน หรือดําเนินการอย่างอื&นตาม
คําสั&งของบริษัทจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที&จําเป็นเพื&อให้
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การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั 3งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัที&การเป็น
ผู้ดแูลผลประโยชน์สิ 3นสดุลง 

11.3 สถานทีเกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ชื&อ  : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ที&อยู ่ : เลขที& 9  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 02544 1111 
โทรสาร : 02544 2923 

ในกรณีที&มีการเปลี&ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ที&สํานกังาน
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ที&บริษัทจดัการแตง่ตั 3งขึ 3นหรือที&สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม ่ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย์สินที&ลงทุนเป็นอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะทําการเก็บรักษาโฉนดที&ดิน 
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิL ห้องชุดและสัญญาซื 3อขาย
อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่า หรือสญัญาโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หนงัสือกรมธรรม์ประกนัภัย  
ไว้ที&สํานกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที&โดยสภาพไม่สามารถ
เก็บรักษาไว้ที&ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

12. ชือ ทีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี  

ชื&อ  : บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
ที&อยู ่: ชั 3น 50  -51  เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ : 0 2677 2000 
โทรสาร: 0 2677 2222 
 
หรือ บคุคลอื&นที&ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชี เพื&อเป็นผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอ่ไป 

13 ชือ ทีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

ชื&อ  : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที&อยู ่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ 
เลขที& 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ  
เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศพัท์ : 0 2470 3626 
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โทรสาร : 0 2470 3684 

หรือ บุคคลอื&นที&ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

14. ชือ ทีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่ายหน่วยลงทุน  

ชื&อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ที&อยู ่ : สายงานธุรกิจตลาดทนุ 
เลขที& 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ  
เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศพัท์ : 0 2470 2213 

โทรสาร : 0 2470 2224 

หรือ บริษัทจดัการอาจแตง่ตั 3งผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทุนซึ&งเป็นนิติบุคคลที&ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ที&เป็นหน่วยลงทุน เพื&อทํา
หน้าที&เป็นผู้จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในภายหลงั และบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั 3งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ทราบตอ่ไป 

15. ชือ ทีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั 3งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ&มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั 3งผู้สนบัสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั 3งหรือยกเลิกการแต่งตั 3งผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทนุให้สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ทราบทุกครั 3ง ในกรณีของการแต่งตั 3งผู้สนบัสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนเพิ&มเติมผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที&
สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ได้ให้ความเห็นชอบเพื&อทําหน้าที&เป็นผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน
ของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทุนที&ได้รับการแต่งตั 3งจะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงาน
เดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุที&ปฏิบติัหน้าที&อยู่ก่อนแล้ว 

16 ชือ ทีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

16.1 ในการประเมินค่าทรัพย์สินทีลงทุนในครั2งแรก 

บริษัทจดัการได้ทําการแต่งตั 3งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน จํานวน 2 ราย เพื&อทําการประเมินค่าทรัพย์สิน  
ที&กองทนุรวมจะลงทนุ ดงัตอ่ไปนี 3 

ชื&อ  : บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จํากดั 
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ที&อยู ่ : 889 อาคารไทย ซีซี ชั 3น  31 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 0 2675 8403-15 

โทรสาร : 0 2675 8427 

ชื&อ  : บริษัท 15 ที&ปรึกษาธุรกิจ จํากดั 

ที&อยู ่ : 121 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั 3น 8 ห้อง 36 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 0 2641 3800 

โทรสาร : 0 2641 3801 

16..2 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีกองทุนรวมจะลงทุนเพิม  

บริษัทจัดการจะแต่งตั 3งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ&งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที&อยู่ในบัญชี
รายชื&อที&ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล .ต  .ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก .ล .ต  .ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สิน เพื&อทําการประเมินค่าและหรือสอบ
ทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายที&เกิดขึ 3น  

17 ทีปรึกษาของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการอาจทําการแต่งตั 3งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายที&มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี&ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื&อ
ทําหน้าที&ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการและคณะกรรมการลงทุนเกี&ยวกบัการซื 3อ จําหน่าย 
เช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน รับโอน กรรมสิทธิL และ /หรือสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ หรือการ
จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เพื&อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม ให้คําปรึกษา
หรือคําแนะนําแก่บริษัทจดัการเกี&ยวกบัการจัดตั 3งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงิน
เพื&อการลงทนุ  

นอกจากนี 3 กองทุนรวมอาจแต่งตั 3งที&ปรึกษาอื&นซึ&งมีหน้าที&ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่บริษัทจัดการ
เกี&ยวกบัการจดัตั 3งกองทนุรวม หรือการจดัการกองทนุรวม เช่น ที&ปรึกษากฎหมาย ที&ปรึกษาทางวิศวกรรม 
ที&ปรึกษาในการตรวจสอบทรัพย์สิน ที&ปรึกษาเฉพาะด้าน เป็นต้น 

ทั 3งนี 3 ที&ปรึกษาต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหน่ายหรือการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวม กองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของที&ปรึกษา ทั 3งนี 3 เมื&อมีการแต่งตั 3งที&ปรึกษาราย
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ใหม่ บริษัทจดัการจะต้องแจ้งการแต่งตั 3งที&ปรึกษารายใหม่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนันบัแตว่นัที&มีการแตง่ตั 3งที&ปรึกษารายใหม ่และจะจดัส่งสําเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 5 
วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว  

   ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทจดัการอาจทําการแตง่ตั 3งนิติบคุคลรายเดียวหรือหลายรายเพื&อทําหน้าที&ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวมแทนบริษัทจดัการ ทั 3งนี 3 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ ที&มีความสามารถในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที&ได้รับมอบหมาย และมีบุคคลากรที&มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือตามคณุสมบติัที&สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนด
เพิ&มเติม ทั 3งนี 3 เมื&อมีการแตง่ตั 3งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม ่บริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตั 3งพร้อมทั 3งคํา
รับรองวา่บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัถกูต้องครบถ้วนตามที&กําหนดให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที&แต่งตั 3งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และจะจดัส่งสําเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

เมื&อปรากฏว่าผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบัติ บริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งการถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั 3นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที&ถอดถอน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจยกเลิกสญัญาแตง่ตั 3งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ทั 3งนี 3 บริษัทจดัการจะมี
หนงัสือแจ้งตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที&มีการเลิกสญัญาดงักลา่ว 

18. การขายหน่วยลงทุน 

18.1 การขายหน่วยลงทุนครั2งแรก (Initial Public Offering) 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั&วไปในราคาเสนอขายและตามระยะเวลาเสนอ
ขายที&ระบใุนหนงัสือชี 3ชวน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทุน
และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 3งแรก บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื 3อหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ 250 ราย โดยแบ่งลกัษณะประเภทของผู้จองซื 3อหน่วยลงทนุออกเป็น 2 กลุม่คือ 

ผู้ลงทุนกลุ่มที  1  

บริษัทจดัการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินหนึ&งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที&เสนอขาย
ทั 3งหมด ให้แก่ผู้ จองซื 3อพิเศษ เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที&
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กองทุนรวมจะลงทุน และ /หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ที& สน .
11/2550    

ผู้ลงทุนกลุ่มที 2  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนที&เหลือจากการจองซื 3อของผู้ลงทุนกลุ่มที& 1  ให้แก่ประชาชน
ทั&วไปและผู้ ลงทุนสถาบันซึ&งบริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุที&เสนอขายทั 3งหมด 

ทั 3งนี 3 ในกรณีที&ผู้ ลงทุนกลุ่มที& 1  ได้จองซื 3อหน่วยลงทุนตามขั 3นตอนและวิธีเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
ผู้ลงทนุกลุม่ 2 บริษัทจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุในส่วนของผู้ลงทุนกลุ่มที& 2  ให้แก่บุคคล
ดงักล่าวได้ต่อเมื&อบุคคลนั 3นเป็นบุคคลที&ได้รับการยกเว้นจากสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ประกาศ
กําหนด 

18.2 วิธีการขอรับหนังสือชี 2ชวนและเอกสารการจองซื 2อหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจจองซื 3อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี 3ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที&ผู้ ลงทุนควรทราบและ
เอกสารที&เกี&ยวข้องกบัการจองซื 3อหน่วยลงทนุได้ที&บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ และผู้สนบัสนนุ
การขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการในระยะเวลาเสนอขาย  

18..3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  

18.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา  

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) (กรณีเป็น
บคุคลที&ไมไ่ด้มีสญัชาติไทย) ซึ&งลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก บมจ  .ธนาคารกสิกรไทย  หรือสําเนารายการเดินบัญชี 
(Statement) ที&ระบุเลขที&บัญชี และชื&อบญัชีผู้ จองซื 3อโดยจะต้องไม่เป็นบญัชีร่วม 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั 3งนี 3 เฉพาะกรณีที&ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
รับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื 3อหน่วยลงทุนส่วนที&ไม่ได้รับการจัดสรร
โดยการโอนเงินเข้าบญัชี 

18.3.2 กรณีนิตบุิคคล  

(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  

(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
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(3) ตวัอย่างลายมือชื&อผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื&อนไขการลงนาม  

(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(5) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก บมจ  .ธนาคารกสิกรไทย  หรือสําเนารายการเดินบัญชี 
(Statement) ที&ระบุเลขที&บัญชี และชื&อบญัชีผู้ จองซื 3อโดยจะต้องไม่เป็นบญัชีร่วม 
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทั 3งนี 3 เฉพาะกรณีที&ผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
รับเงินปันผล เงินลดทุน หรือเงินค่าจองซื 3อหน่วยลงทุนส่วนที&ไม่ได้รับการจัดสรร
โดยการโอนเงินเข้าบญัชี 

(6) หนงัสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ) 

18.4 วธีิการจองซื 2อหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจจองซื 3อหน่วยลงทุนสามารถจองซื 3อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผู้จัดจําหน่าย
หน่วยลงทุนหรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบจองซื 3อ
หน่วยลงทนุเพื&อแสดงความจํานงในการจองซื 3อหน่วยลงทนุโดยระบรุายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน
พร้อมทั 3งลงลายมือชื&อผู้ มีอํานาจลงนามและประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  และชําระเงินคา่จองซื 3อตามวิธีการ
ในข้อ 21.5 ภายในวนัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุตามที&ได้กําหนดในหนงัสือชี 3ชวน ผู้จองซื 3อต้องจองซื 3อ
อย่างตํ&า 10,000  บาท และเพิ&มเป็นทวีคูณของ 1,000  บาท โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซื 3อ 
หน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั 3งยื&นเอกสารทั 3งหมดตามที&บริษัทจดัการกําหนด พร้อมเงินคา่จอง
ซื 3อหนว่ยลงทนุเตม็จํานวนได้ที&บริษัทจดัการ หรือผู้จดัจําหนา่ยหน่วยลงทนุ หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ย
ลงทนุ โดยบริษัทจดัการ หรือผู้จดัจําหนา่ยหน่วยลงทุน หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนที&รับการจอง
ซื 3อจะสง่มอบหลกัฐานการจองซื 3อหนว่ยลงทนุให้แกผู่้จองซื 3อ  

ในการจองซื 3อผู้จองซื 3อจะต้องแจ้งความประสงค์ในใบจองซื 3อหน่วยลงทุน เพื&อให้บริษัทจดัการดําเนินการ
กบัหน่วยลงทนุที&ได้รับการจดัสรรจากการจองซื 3อหน่วยลงทนุตามวิธีการที&กําหนดไว้วิธีใดวิธีหนึ&ง ดงันี 3 

(1) ออกใบหน่วยลงทุน โดยระบุชื&อผู้ ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที&
ระบใุนข้อ 25 

(2) ฝากหน่วยลงทนุไว้ที&บริษัทนายหน้าซื 3อขายหลกัทรัพย์ที&ผู้จองซื 3อมีบญัชีซื 3อขายหลกัทรัพย์ ซึ&ง
จะนําหนว่ยลงทนุที&ได้รับการจดัสรรเข้าฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั เพื&อเข้าบญัชีซื 3อขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซื 3อนั 3น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที&จะปฏิเสธการจองซื 3อหน่วยลงทุนตามใบจองซื 3อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที&บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การจองซื 3อหน่วยลงทุนดงักลา่วมีผลกระทบในอนาคตต่อ
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การลงทุนของกองทุนรวมหรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือตอ่ชื&อเสียงหรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษัทจดัการ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื 3อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

18.5 การรับชาํระและการเกบ็รักษาเงนิค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน  

18.5.1 กรณีบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที&ไมใ่ช่ผู้ลงทนุสถาบนั 

(1) กรณีจองซื 3อผ่านบริษัทจดัการหรือ ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ 

ผู้จองซื 3อหน่วยลงทุนต้องชําระค่าจองซื 3อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที&ระบุไว้ในใบ
จองซื 3อหน่วยลงทนุ ณ วนัจองซื 3อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดงันี 3 

(ก) หากทําการจองซื 3อภายในวนัทําการก่อนวนัสิ 3นสดุระยะเวลาเสนอขายไม่เกิน 
12.00  น  .ผู้จองซื 3อจะต้องชําระเงินค่าจองซื 3อครั 3งเดียวเต็มจํานวนที&จองซื 3อ 
โดยชําระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า  “เช็คธนาคาร  ” (  หรือ 
ดร๊าฟท์ ที&สามารถเรียกเกบ็เงินได้จากสํานกัหกับญัชีเดียวกนั โดยให้ลงวนัที&
ไมเ่กินวนัทําการก่อนวนัสิ 3นสดุระยะเวลาเสนอขาย หรือชําระเป็นเงินสดหรือ
เงินโอน 

 ในการชําระค่าจองซื 3อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือคําสั&งจ่ายเงิน  
ผู้จองซื 3อหน่วยลงทนุต้องขีดคร่อมเฉพาะสั&งจ่ายเพื&อเข้าบญัชีเงินฝากกระแส
รายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ในนาม "บญัชีจองซื 3อกองทุนรวมเซ็นทารา  "ที&
บริษัทจัดการและผู้ จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนได้เปิดไว้กับ บมจ  .ธนาคาร
กสิกรไทย และผู้ จองซื 3อจะต้องเขียนชื&อ นามสกุล สถานที& ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์ลงบนด้านหลังของเช็ค ดราฟต์ หรือคําสั&งจ่ายเงินให้
ชัดเจน และผู้ จองซื 3อจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ
คา่ใช้จ่ายในการโอนเงินหรือแลกเปลี&ยนเงินโดยจ่ายให้ธนาคารตา่งหากจาก
จํานวนเงินที&จองซื 3อ  

(ข) หากทําการจองซื 3อในวนัทําการก่อนวนัสิ 3นสดุระยะเวลาเสนอขาย หลงัเวลา 
12.00 น .ถึงวนัสิ 3นสดุระยะเวลาเสนอขาย ผู้จองซื 3อจะต้องชําระเงินค่าจอง
ซื 3อครั 3งเดียวเตม็จํานวนที&จองซื 3อ โดยชําระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั 3น 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ จองซื 3อหน่วยลงทุนทําการจองซื 3อในวันทําการที&
สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

(2) กรณีจองซื 3อผ่านผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุรายอื&น 
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ผู้ จองซื 3อจะต้องชําระค่าจองซื 3อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนตามที&ระบุไว้ในใบจองซื 3อ
หน่วยลงทนุ ณ วนัจองซื 3อโดยมีวิธีการชําระเงิน ดงันี 3 

(ก) หากทําการจองซื 3อภายในวนัทําการก่อนวนัสิ 3นสุดระยะเวลาเสนอขาย ไม่
เกิน 12.00 น. ผู้จองซื 3อจะต้องชําระเงินคา่จองซื 3อครั 3งเดียวเต็มจํานวนที&จอง
ซื 3อ โดยชําระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือเรียกว่า  “เช็คธนาคาร  ” (  หรือ 
ดร๊าฟท์ ที&สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีเดียวกนั โดยให้ลงวนัที&
ไม่เกินวันทําการก่อนวันสิ 3นสุดระยะเวลาเสนอขาย หรือชําระเป็นเงินสด 
การโอนเงิน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที&เรียกว่า “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) 

(ข) หากทําการจองซื 3อในวนัทําการก่อนวนัสิ 3นสดุระยะเวลาเสนอขาย หลงัเวลา 
12.00 น .ถึงวนัสิ 3นสดุระยะเวลาเสนอขาย ผู้จองซื 3อจะต้องชําระเงินค่าจอง
ซื 3อครั 3งเดียวเต็มจํานวนที&จองซื 3อ โดยชําระเป็นเงินสดหรือเงินโอน การโอน
เงินอตัโนมติั (หรือที&เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 
เท่านั 3น 

ทั 3งนี 3 การชําระเงินค่าจองซื 3อผ่านระบบโอนเงินอตัโนมติัจะกระทําได้เฉพาะผู้จองซื 3อที&ได้เปิด
บญัชีเพื&อซื 3อขายหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทุนหรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน
รายอื&นที&ได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื&อชําระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมติั และ
ระบบการโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีผลบงัคบัแล้วในวนัจองซื 3อ ส่วนการชําระเงินค่าจองซื 3อ
เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั&งจ่ายเพื&อเข้าบัญชีกระแสรายวันหรือ
บญัชีออมทรัพย์ในนาม "บญัชีจองซื 3อกองทุนรวมเซ็นทารา” ที&ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื&นกําหนด พร้อมทั 3งเขียนชื&อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ที&ติดต่อไว้ด้านหลงั โดยบริษัทจัดการจะทําการรวบรวมเงินค่าจองซื 3อในส่วนของ
ผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุรายอื&น เพื&อชําระคา่จองซื 3อตอ่ไป 

18.5.2 กรณีผู้ลงทนุกลุม่ที& 1 หรือผู้ลงทนุสถาบนั หรือผู้ซื 3อหน่วยลงทนุเบื 3องต้น  

ผู้ลงทนุกลุม่ที& 1 ผู้ลงทนุสถาบนั หรือผู้ซื 3อหน่วยลงทุนเบื 3องต้นที&จองซื 3อหน่วยลงทุนอาจจะชําระ
เงินค่าจองซื 3อภายหลงัจากที&ทราบผลการจดัสรรแล้ว ทั 3งนี 3 ตามจํานวน วิธีการ และระยะเวลาที&
กําหนดหรือแจ้งโดยบริษัทจดัการหรือผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ 

กรณีวันทําการที&สามารถเรียกเก็บเงินได้เป็นวนัหรือเวลาที&ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทนุไปแล้ว บริษัทจดัการสงวนสิทธิที&จะปฏิเสธการจองซื 3อของผู้จองซื 3อหน่วยลงทุนรายนั 3น ยกเว้นกรณี
ผู้จองซื 3อเป็นผู้ลงทนุสถาบนั 
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ผู้จองซื 3อที&ได้ชําระค่าจองซื 3อหน่วยลงทุนแล้วจะยกเลิกการจองซื 3อและขอคืนเงินค่าจองซื 3อหน่วยลงทุน
ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ดอกเบี 3ยที&เกิดขึ 3นจากเงินคา่จองซื 3อในบญัชีจองซื 3อหน่วยลงทุนใดๆ (ถ้ามี)  บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
เป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

18.6 การจองซื 2อหน่วยลงทุน การชาํระเงนิ และการคืนเงินค่าจองซื 2อหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนสถาบัน
ต่างประเทศผ่านผู้ซื 2อหน่วยลงทุนเบื 2องต้น 

ให้การจองซื 3อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศที&ประสงค์จะให้ผู้ จัดจําหน่ายเป็นผู้ ซื 3อหน่วย
ลงทนุเบื 3องต้นมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ผู้ซื 3อหน่วยลงทนุเบื 3องต้นจะดําเนินการจองซื 3อหน่วยลงทนุแทนผู้ลงทนุสถาบนัตา่งประเทศราย
เดียวหรือหลายราย และภายใต้การจองซื 3อรวมกนัหรือแยกต่างหากจากกนั โดยต้องนําส่งใบ
จองซื 3อหน่วยลงทนุที&ผู้ลงทนุสถาบนัต่างประเทศได้ลงลายมือชื&อเพื&อแสดงความประสงค์ที&จะ
จองซื 3อหน่วยลงทุน (ใบจองซื 3อของผู้ ลงทุนสถาบัน)  ให้แก่บริษัทจัดการเพื&อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซื 3อ ทั 3งนี 3 เอกสารดังกล่าวต้องระบุจํานวนหน่วยลงทุนที&ผู้ ลงทุนสถาบัน
ตา่งประเทศประสงค์จะจองซื 3อที&ตรงกบัจํานวนหน่วยลงทุนที&ผู้ซื 3อหน่วยลงทุนเบื 3องต้นจองซื 3อ
แทนผู้ลงทนุตา่งประเทศดงักลา่ว 

(2) ผู้จัดจําหน่ายซึ&งเป็นผู้ ซื 3อหน่วยลงทุนเบื 3องต้นอาจจะสํารองจ่ายค่าจองซื 3อหน่วยลงทุนให้แก่
บริษัทจัดการแทนผู้ ลงทุนสถาบันต่างประเทศดังกล่าวตามจํานวนรวมของหน่วยลงทุนที&ผู้
ลงทนุสถาบนัตา่งประเทศได้รับการจดัสรรจริง ทั 3งนี 3 ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดใน
ข้อ 22 

(3) ในกรณีที&บริษัทจดัการต้องดําเนินการตามที&กําหนดในข้อ 21.7 ให้บริษัทจดัการดําเนินการคืน
เงินค่าจองซื 3อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จัดจําหน่ายซึ&งเป็นผู้ ซื 3อหน่วยลงทุนเบื 3องต้น ทั 3งนี 3 ภายใต้
หลกัเกณฑ์และวิธีการที&กําหนดในข้อ 21.7 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที&จะปฏิเสธการจองซื 3อหน่วยลงทุนตามใบจองซื 3อหน่วยลงทุน ใน
กรณีที&บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื 3อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบใน
อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื&อเสียงหรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ จองซื 3อหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้า 
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18.7 การคืนเงนิค่าจองซื 2อหน่วยลงทุน  

เมื&อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุที&กําหนดไว้ในหนงัสือชี 3ชวนแล้ว หากบริษัทจดัการ 

(1) ไมส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 250  ราย หรือ 

(2) จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 250  รายแตมี่มลูคา่น้อยกวา่ 500  ล้านบาท หรือ 

(3) จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ไม่เพียงพอกบัราคาอสงัหาริมทรัพย์ที&กองทุนรวมจะซื 3อหรือเช่าตามที&
ระบไุว้ในโครงการ 

ให้ถือว่าโครงการจดัการกองทุนรวมเป็นอนัสิ 3นสุดลงและบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื 3อหน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใดๆ ที&เกิดขึ 3นจากเงินที&ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื 3อ โดยการ
โอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามที&ผู้ จองซื 3อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบจองซื 3อหน่วยลงทุนภายใน 14 วัน 
นบัตั 3งแต่วนัถดัจากวนัสิ 3นสดุระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื 3อหน่วย
ลงทุนและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื&องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี 3ยในอตัราไม่ตํ&ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตั 3งแต่วนัถดัจากวนัที&ครบกําหนด
ระยะเวลา 14 วนัให้แก่ผู้ จองซื 3อหน่วยลงทุนด้วย ทั 3งนี 3 เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .จะ
พิจารณาผ่อนผนั หรือสั&งการเป็นอย่างอื&น  

ในกรณีที&ผู้ จองซื 3อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั 3งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื&น
นอกเหนือจากกรณีข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงินสว่นที&ไมไ่ด้รับการจดัสรรพร้อมผลประโยชน์
ใดๆ ที& เกิดขึ 3น (ถ้ามี)  ให้แก่ผู้ จองซื 3อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามที& 
ผู้จองซื 3อระบไุว้ในใบจองซื 3อหน่วยลงทนุภายใน 14 วนันบัตั 3งแตว่นัถดัจากวนัสิ 3นสดุระยะเวลาเสนอขาย 

18. .8  การนําหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทจดัการจะนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดย
เมื&อกองทนุรวมได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลแล้ว บริษัทจดัการจะยื&นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพื&อให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบั
แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

ทั 3งนี 3 ผู้ลงทนุสามารถซื 3อ-ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบติั
ตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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19. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื 2อหน่วยลงทุน 

(1) การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุกลุม่ที& 1 ขึ 3นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทุน 
ทั 3งนี 3 ในการจดัสรรหน่วยลงทนุดงักลา่ว ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทุนจะต้องจดัสรรไม่เกินหนึ&งใน
สามของจํานวนหน่วยลงทนุที&เสนอขายทั 3งหมด  

 ในกรณีที&บุคคลดงักล่าวได้จองซื 3อหน่วยลงทุนตามขั 3นตอน และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน
แก่ผู้จองซื 3อทั&วไป บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซื 3อทั&วไป ให้แก่บุคคล
ดงักล่าวเกินกว่าหนึ&งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมดได้ต่อเมื&อ เป็น
บคุคลที&ได้รับยกเว้นตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ที& สน .11/2550 รวมถงึการ
แก้ไขหรือเพิ&มเติมตอ่ไป ซึ&งหมายถงึบคุคลดงัตอ่ไปนี 3  

(ก) บุคคลที& ไ ด้ รับการจัดสรรเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุน
ประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลี 3ยงชีพ หรือกองทนุรวมเพื&อผู้ลงทนุทั&วไป  

(ข) บคุคลที&ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นนิติบคุคลที&จดัตั 3งขึ 3นตามกฎหมายไทยซึ&งไม่
อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล  เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์ 
มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  

(ค) บคุคลอื&นใดที&ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานเมื&อมีเหตจํุาเป็นและสมควร  

(2) หากผู้ ลงทุนกลุ่มที& 1  จองซื 3อไม่ถึงหนึ&งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที&เสนอขายทั 3งหมด  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที&จะนําหน่วยลงทนุสว่นที&เหลือออกจดัสรรให้ผู้ลงทนุกลุม่ที& 2 

(3) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนกลุ่มที& 2  จะทําโดยใช้หลกั "Small Lot First" โดยหาก 
ผู้จองซื 3อทําการจองซื 3อมากกว่า 1  ใบจองซื 3อต่อ บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิพิจารณานําใบจองซื 3อดงักล่าวมา
รวมกนัและจดัให้เหลือเพียงใบจองฉบบัเดียวตอ่ บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทุน หรือ
ผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง โดยใช้หลักการจัดสรรให้แก่ผู้ ลงทุนกลุ่มที& 2  
ทกุรายตามจํานวนเงินจองซื 3อตํ&าสดุก่อน หลงัจากนั 3นจึงจะจดัสรรเพิ&มเป็นทวีคณูของ 1, 000 
บาทให้แก่ผู้ลงทนุกลุ่มที& 2  ทุกราย จนกว่าจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการที&เปิดเสนอ
ขายซึ&งไม่รวมถึงจํานวนหน่วยลงทุนที&ผู้ ลงทุนกลุ่มที& 1  จองซื 3อ  หากในการจัดสรรเพิ&มทุก 
1, 000  บาท ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ ลงทุนกลุ่มที& 2  ทุกราย บริษัทจัดการจะจัดสรรให้แก ่
ผู้ลงทนุกลุม่ที& 2 ตามหลกัเกณฑ์สุ่มตวัอย่าง (Random)  โดยระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะจากผู้
ลงทนุกลุม่ที& 2 ที&ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรรเตม็ตามจํานวนที&จองซื 3อ  
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(4) ในกรณีที&มีผู้ลงทุนกลุ่มที& 2 เป็นจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ลงทุนกลุ่มที& 2 ทุกรายตามจํานวนเงินจองซื 3อตํ&าสุดได้ บริษัทจัดการจะจัดสรรให้แก ่
ผู้ลงทนุกลุม่ที& 2 ตามหลกัเกณฑ์สุม่ตวัอย่าง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์  

(5) ผู้จองซื 3อรับรองที&จะซื 3อหน่วยลงทนุตามจํานวนที&จองซื 3อหรือน้อยกว่าที&จองซื 3อไว้ตามจํานวนที&
ได้รับการจัดสรรจากบริษัทจัดการหรือผู้ จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยไม่เปลี&ยนแปลงหรือ
ยกเลิกการจองซื 3อ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที&ไมไ่ด้รับการจดัสรร 

(6) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที&จะปฏิเสธการจองซื 3อหน่วยลงทุนตามใบจองซื 3อ
หน่วยลงทุนในกรณีที&บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจองซื 3อหน่วยลงทุนดงักล่าวมี
ผลกระทบในอนาคตตอ่การลงทนุของกองทนุรวมหรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่ชื&อเสียงหรือ
ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จอง
ซื 3อหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึ 3นทนัทีที&นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการจดัสรรหน่วยลงทุนของ
ผู้จองซื 3อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการออกและจดัส่งใบยืนยนั
การจองซื 3อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากบัภาษี ใบหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื 3อที&ได้รับการจดัสรรทกุราย 

20. การเพิมเงนิทุนของกองทุนรวม 

20 .1  บริษัทจดัการอาจเพิ&มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมได้เมื&อมวีตัถปุระสงค์เพื&อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ&มเติม หรือเพื&อดําเนินการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที&กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุให้อยูใ่น
สภาพที&ดีและมีความพร้อมที&จะใช้หาผลประโยชน์ 

20. .2  ในการเพิ&มเงินทนุของกองทนุรวม  บริษัทจดัการจะขอมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงันี 3  

 )1  (  ขอมติในเรื&องวตัถปุระสงค์ในการเพิ&มเงินทนุจดทะเบียน จํานวนหนว่ยลงทนุและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนที&
จะเพิ&ม วิธีการกําหนดราคาของหนว่ยลงทนุที&เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  โดยต้องได้รับ
คะแนนเสยีงตามหลกัเกณฑ์ดงันี 3 

   )1.1  (   กรณีการขอมติโดยเรียกประชมุผู้ถือหนว่ยลงทนุ ต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จํานวนหนว่ยลงทนุทั 3งหมดของผู้ถือหนว่ยลงทนุที&เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  ทั 3งนี 3 องค์
ประชมุต้องมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึ&งหนึ&งของจํานวนผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทั 3งหมด และจํานวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุที&มาประชมุดงักลา่วต้องมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที&จําหนา่ยได้แล้วทั 3งหมด 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

 

 -95- 
 

 

)1.2  (   กรณีการขอมติโดยการสง่หนงัสอืขอมติไปยงัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ต้องได้รับคะแนนเสยีงเกินกึ&งหนึ&งของ
จํานวนหนว่ยลงทนุที&จําหนา่ยได้แล้วทั 3งหมดและมีสทิธิออกเสยีง 

ทั 3งนี 3 การนบัคะแนนเสยีงของผู้มสีทิธิออกเสยีงตาม )1.1 ( และ )1.2  ( บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้
มีสว่นได้เสยีดงัตอ่ไปนี 3  

   )ก  (   เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเชา่ หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที&กองทนุรวมจะลงทนุเพิ&มเติม 
กรณีเป็นการเพิ&มเงินทนุเพื&อซื 3อ เช่า หรือได้มาซึ&งอสงัหาริมทรัพย์เพิ&มเติม    

(ข)     เจ้าของอาคารหรือสิ&งปลกูสร้างที&กองทนุรวมเชา่ หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทนุรวม กรณี
เป็นการเพิ&มเงินทนุเพื&อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสภาพที&ดแีละพร้อมที&จะใช้หาผลประโยชน์ 

(ค)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที&ได้รับสทิธิในการจดัสรรหนว่ยลงทนุในสว่นที&เสนอขายให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง
กรณีเป็นการเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ&มให้กบัผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง 

(ง)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที&อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุรวมในเรื&องที&ขอมต ิ 
(จ)  บคุคลที&มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลตาม )ก) (ข) (ค (หรือ )ง( 

แล้วแตก่รณี 
ในกรณีที&เสนอขายหนว่ยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมบางราย  หากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุมีมตคิดัค้านรวมกนัเกินร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุที&จําหนา่ยได้แล้วทั 3งหมด  บริษัทจดัการจะไม่
ดําเนินการให้มีการเพิ&มเงินทนุจดทะเบียนในกรณีดงักลา่ว   

)2 (  ขอมติเพื&อแก้ไขเพิ&มเตมิโครงการเพื&อให้สอดคล้องกบัการเพิ&มเงินทนุจดทะเบียนตามที&ได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุตาม )1 ( โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงเกินกึ&งหนึ&งของจํานวนหนว่ยลงทนุที&จําหนา่ยได้แล้วทั 3งหมด 

 

20. .3     เมื&อได้รับมตจิากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 23.2 แล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 
(1)    ขอความเห็นชอบจากสาํนกังาน โดยต้องระบขุ้อมลูตามข้อ 23.2 รวมทั 3งจดัสง่ร่างโครงการที&จะแก้ไข

เพิ&มเติม และร่างหนงัสอืชี 3ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ&มเตมิให้สาํนกังานพิจารณา 

(2) เมื&อได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานแล้ว บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี 3 
(ก)    เสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ&มเติม โดยต้องจดัสง่ แจกจา่ย หรือจดัให้มหีนงัสอืชี 3ชวนที&มี

สาระสาํคญัไมต่า่งจากฉบบัร่างที&ผา่นการเห็นชอบจากสาํนกังานให้แก่ผู้ลงทนุ  
 (ข)   จดทะเบียนเพิ&มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามประกาศเกี&ยวกบัการจดทะเบียนเพิ&ม

เงินทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
ในกรณีที&บริษัทจดัการมิได้เสนอขายหนว่ยลงทนุภายในหนึ&งปีนบัแตว่นัที&ได้รับความเห็นชอบจาสาํนกังานตามวรรคหนึ&ง 
ให้การให้ความเห็นชอบให้เพิ&มเงินทนุจดทะเบียนนั 3นสิ 3นสดุลง 

20. .4  ในการเพิ&มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื&อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ&มเติม  หาก
บริษัทจดัการไมส่ามารถลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วได้  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 3  
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 )1  (  หากบริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ยื&นขอจดทะเบียนเพิ&มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต  .บริษัทจดัการจะแจ้งเรื&องข้างต้นให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ 3นสดุ
ระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และคืนเงินคา่จองซื 3อหนว่ยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที&เกิดขึ 3นจากเงิน
ที&ได้รับจากการจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 3อหนว่ยลงทนุภายใน 14 วนันบัแตว่นัสิ 3นสดุระยะเวลาการเสนอ
ขายหนว่ยลงทนุเพิ&มเตมิตามสดัสว่นของเงินคา่จองซื 3อหนว่ยลงทนุ หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคนืเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั 3นได้อนัเนื&องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง  บริษัทจดัการจะชําระ
ดอกเบี 3ยในอตัราไมต่ํ&ากวา่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัที&ครบกําหนดเวลานั 3นจนถงึวนัที&บริษัทจดัการชําระเงินคา่จอง
ซื 3อจนครบถ้วน   

 )2  (  หากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .รับจดทะเบียนเพิ&มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมแล้วบริษัทจดัการจะลด
จํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื&อคืนเงินคา่จองซื 3อหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยการลดจํานวน
หนว่ยลงทนุเฉพาะสว่นที&มกีารเสนอขายเพื&อเพิ&มเงินทนุจดทะเบียนโดยคํานวณตามสดัสว่นของราคาที&เสนอขาย
และเงินคา่จองซื 3อหนว่ยลงทนุ พร้อมทั 3งจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต . 
ตามแบบที&สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศกําหนดให้แล้วเสร็จโดยไมช่กัช้า 

21 การลดเงนิทุนของกองทุนรวม 

21.1 ในกรณีที&กองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีใดกรณีหนึ&งหรือหลายกรณีดงัตอ่ไปนี 3 บริษัทจดัการจะจา่ย
สภาพคลอ่งสว่นเกินดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 

 )1  (  กองทนุรวมมีการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

)2  (  มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ที&กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ลดลงจากการ
ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

)3  (  กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที&เป็นรายการคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึ&งทยอยตดัจา่ย  

21.2 ในการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  บริษัทจดัการจะลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ และปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี 3  

 (1) ดําเนินการเฉลี&ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที&มชืี&ออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหนว่ยลงทนุ  ทั 3งนี 3 เงินที&เฉลี&ยคืนดงักลา่วมิให้หกัออกจากกําไรสะสมของกองทนุรวม 

(2 )  ยื&นคําขอจดทะเบียนลดเงินทนุของกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต  .ภายใน 5  วนัทํา
การนับแต่วันที&ดําเนินการเฉลี&ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามแบบที&สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต .กําหนด 

(3)  จดัให้มีข้อมลูเกี&ยวกบัการลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครั 3งของกองทนุรวมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
จดัการกองทนุรวมและรายงานประจําปีของกองทนุรวม  เพื&อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบได้  โดย
ข้อมลูดงักลา่วต้องมข้ีอมลูตามที&สาํนกังานคณะกรรมกรรม ก.ล.ต.กําหนด 
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22 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน 

22.1 รูปแบบของเอกสารสิทธิแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ใบหนว่ยลงทนุและระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

22. .2  เงือนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 

เมื&อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนได้รับใบจองซื 3อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที&กรอก
รายละเอียดครบถ้วนชดัเจน พร้อมหลกัฐานประกอบต่างๆ และผู้ จองซื 3อได้ชําระเงินค่าจองซื 3อหน่วย
ลงทนุครบถ้วนแล้ว  บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุในนามของบริษัทจดัการจะส่งมอบ
ต้นฉบบัใบจองซื 3อหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซื 3อหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

นายทะเบียนจะจดแจ้งชื&อผู้ จองซื 3อหน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตอ่เมื&อบริษัทจดัการได้รับชําระคา่จองซื 3อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้จองซื 3อหน่วยลงทุนนั 3นได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยนายทะเบียนจะต้องโอนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไปฝากที&บญัชีของนายหน้าซื 3อขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีของผู้ รับฝากหน่วยลงทุนที&ผู้จอง
ซื 3อหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบจองซื 3อหน่วยลงทนุเพื&อเข้าบญัชีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) สําหรับ
การเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุตอ่ไป 

สําหรับผู้จองซื 3อหน่วยลงทุนที&ระบุในใบจองซื 3อหน่วยลงทุนให้บริษัทออกใบหน่วยลงทุนให้นั 3น บริษัทจะ
ออกใบหน่วยลงทนุให้ภายใน 30 วนันบัตั 3งแตว่นัที&จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุที&อยู่ในระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กบั
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีที&ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ โดยการออกใบหน่วยลงทนุจะมีขั 3นตอนตอ่ไปนี 3 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกใบ “คําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน” ซึ&งขอรับได้จากบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั พร้อมชําระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุนั 3น 

(2) นายทะเบียนดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนที& 
ผู้ ถือหน่วยกรอกในใบ “คําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ”  

(3) ใบหน่วยลงทุนที&บริษัทจัดการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที&คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ&งระบุชื&อผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื&อ
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคญั หรือลายมือชื&อนาย
ทะเบียนหรือใช้เครื&องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื&นใดตามที&กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย 
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23 สิทธิ หน้าที  และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ปรึกษาของ 
กองทุนรวม (ถ้ามี) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน และทีปรึกษาทางการเงนิ(ถ้ามี) 

23.1 สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

บริษัทจดัการมีสิทธิ หน้าที& และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี 3 

23.1.1 สิทธิในการดําเนินการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก .ล .ต  .ประกาศอื&นใดที&เกี&ยวข้อง และให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์
การลงทุน ข้อจํากัดการลงทุน และโครงการที&ได้รับอนุมัติ รวมถึงสัญญาต่างๆ ที&ได้ทําขึ 3น 
ตลอดจนข้อผกูพนัตามใบจองซื 3อหน่วยลงทนุที&ทําไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครัด 

23. .1.2  สิทธิที&จะไม่อนุญาตให้มีการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที&การโอนหน่วยลงทุนนั 3นเป็นการขดัต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั&ง หรือหนังสือเวียนที&หน่วยงานที&มีอํานาจตาม
กฎหมายได้ ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที&เป็นการขดัตอ่ข้อกําหนดที&ได้ระบไุว้ในโครงการนี 3 

23.1.3 สิทธิในการลาออกจากการทําหน้าที&เป็นบริษัทจดัการกองทุนรวมให้กบักองทุนรวม และ /หรือ
เลิกโครงการ ตามข้อ 26 .1.5  

23.1.4 สิทธิในการยับยั 3งพิเศษ (veto righ) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทนุ หรือการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื&อแก้ไขเพิ&มเติมโครงการหรือ
แก้ไขวิธีการจดัการ ที&ขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ /หรือ จรรยาบรรณ และ /หรือ
โครงการ หรือเป็นเหตุให้บริษัทจัดการอาจเสียชื&อเสียง หรือได้รับความเสียหาย หรือขัดต่อ
ประโยชน์ของกองทนุรวม 

23.1.5 สิทธิในการดําเนินการจดัการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณี
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 3 

-  สิทธิที&จะเลิกโครงการ /ยุติโครงการ และ /หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที&บริษัท
จดัการบอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมและกองทนุรวมไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการอื&นมารับหน้าที&ได้ภายในกําหนดเวลา 90  วันให้แก่
กองทนุรวม (รายละเอียดตามที&กําหนดในเรื&องเงื&อนไขในการเปลี&ยนบริษัทจดัการ)  

-  สิทธิในการดําเนินการให้เป็นไปตามที&กําหนดไว้ในโครงการ และ /หรือ ตามที&
สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .และ /หรือ หน่วยงานอื&นใดที&มีอํานาจตามกฎหมาย 
กําหนด อนมุติั เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสั&งการ 
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-  สิทธิในการแก้ไข เพิ&มเติม เปลี&ยนแปลงโครงการ กรณีที&สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต .และ/หรือหน่วยงานอื&นใดที&มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการเปลี&ยนแปลง แก้ไข  
เพิ&มเติม ประกาศ กําหนด อนมุติั เห็นชอบ ผ่อนผนั และ/หรือสั&งการเป็นอย่างอื&น 

-  สิทธิที&จะดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั 3งหมดของ
กองทนุรวมตามที&เห็นสมควร ในกรณีที&กองทนุรวมเกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 

-  สิทธิในการจดัการกองทนุรวมเพื&อให้บรรลซุึ&งวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษา
ไว้ซึ&งสิทธิและประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั 3งนี 3 ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายอื&นใดที&เกี&ยวข้อง 

23. .1.6  สิทธิในการสั&งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ /หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)  แก้ไขคุณสมบัติ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื&อให้เป็นไปตามกฎหมายที&กําหนด 

23. .1.7  สิทธิอื&นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต .และ/หรือกฎหมายอื&นๆ ที&เกี&ยวข้อง 

23. .1.8  จดัให้มีข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ รวมทั 3งเข้าทําสญัญาต่างๆ ในนาม
ของกองทนุรวม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

23. .1.9  จัดส่งแจกจ่ายและจัดให้มีหนังสือชี 3ชวนที&เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือชี 3ชวน
ส่วนสรุปข้อมลูสําคญัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการ
ก่อนการเริ&มจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี 3ชวนให้แก่ผู้ ลงทุน และจัดส่ง
เอกสารดงักล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมลูหนังสือชี 3ชวนและการรายงานของ
กองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP))  ของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  บริษัทจดัการจะจดัส่งและดําเนินการ
ให้ผู้ จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จัดส่งหนังสือ 
ชี 3ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัที&ผู้ ลงทุนควรทราบพร้อมกับใบจองซื 3อหน่วยลงทุนให้ 
ผู้ ที&สนใจจะลงทุน และจดัให้มีหนงัสือชี 3ชวนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที&ทําการทุก
แห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที&ติดต่อของผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทุนและของ
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ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี เพื&อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก ่
ผู้ ที&สนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาที&เสนอขายหน่วยลงทนุ 

(3) เมื&อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ 3นสุดลง บริษัทจัดการจะจดัให้มีหนงัสือ 
ชี 3ชวนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที&ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการ เพื&อให้ประชาชน
สามารถตรวจดไูด้และจดัสําเนาให้เมื&อผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ในกรณีที&หน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หาก
มีการแก้ไขเพิ&มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ&มเติม
ดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบหลงัจากที&กองทุนรวมได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ&มเติมโครงการ หรือหลงัจาก
วนัที&ได้มีมติให้แก้ไขเพิ&มเติมโครงการแล้วแตก่รณี ทั 3งนี 3 จนกวา่จะเลิกกองทนุรวม 

23. .1.10  ยื&นจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนัทําการนบัตั 3งแตว่นัถดัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการ 

23. .1.11  ยื&นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื&อขอให้รับพิจารณารับหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

23. .1.12  นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื&น รวมทั 3งจดัหาผลประโยชน์ 
การซื 3อ เช่า จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สั&งโอน และเปลี&ยนแปลงเพิ&มเติมปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื&นที&ลงทุนไว้ตามนโยบาย วตัถุประสงค์ หลกัเกณฑ์ เงื&อนไข 
วิธีการที& กําหนดในโครงการ โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต  .และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ด้วย 

23. .1.13  ตรวจสอบหรือดําเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัถือหน่วยลงทุนเกินหนึ&งในสามของหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด โดยวิธีการ
ดําเนินการเป็นไปตามข้อ 6 

23. .1.14  จดัสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื&อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที&กําหนดในโครงการ และเป็นไปตามที&สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .กําหนด 

23. .1.15  จดัให้มีการประกนัภยัของกองทุนรวมตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต . 

23.1.16 จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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23. .1.17  จัดให้ มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ&ง มีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื&อง คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

23. .1.18  ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และ 
นําทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

23.1.19 จดัให้ได้มาซึ&งรายได้และผลประโยชน์ของกองทนุรวม และนําเงินได้และผลประโยชน์ดงักล่าว
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

23. .1.20  แตง่ตั 3งที&ปรึกษาของกองทนุรวม (ถ้ามี) เพื&อให้คําปรึกษาเกี&ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือให้คําแนะนําเกี&ยวกบัการจดัตั 3งกองทุน   
เพื&อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัทําและส่งรายงานการแต่งตั 3ง  
ถอดถอน หรือเลิกสญัญาให้สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ภายใน 15 วนันบัแต่วนัแต่งตั 3ง 
ถอดถอน หรือเลิกสญัญากบับคุคลดงักลา่ว และจะจดัส่งสําเนาสญัญาให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

23.1.21 แตง่ตั 3งผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ เพื&อรับผิดชอบเกี&ยวกบัการจดัการลงทุนในหรือมี
ไว้ซึ&งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ทั 3งนี 3 ผู้จดัการกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์ที&ได้รับการแต่งตั 3งต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

23. .1.22  แต่งตั 3งผู้ บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องเพื&อรับผิดชอบเกี&ยวกับการจัดการลงทุนในสินทรัพย์ 
สภาพคล่องของกองทุนรวม ทั 3งนี 3 ผู้ ที&ได้รับการแต่งตั 3งเป็นผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องต้อง
ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทนุรวมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

23. .1.23  แต่งตั 3งนายทะเบียนหน่วยลงทุน (ซึ&งอาจได้แก่บริษัทจัดการ) และจัดให้มีทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บ
รักษาไว้ซึ&งทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

23.1.24 แต่งตั 3งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื&อการประเมินค่าและสอบทานตามหลักเกณฑ์ที&
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื&อทําการประเมินค่าหรือทําการสอบทานการ
ประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม พร้อมทั 3งแจ้งและ
จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่าและรายงานการสอบทานการประเมินค่า พร้อมด้วย
สําเนาเอกสารหลักฐานที&เกี&ยวข้องให้แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที&ได้รับรายงานการประเมินคา่ 
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23..1.25 แต่งตั 3งผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)  ทั 3งนี 3 ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมี
คณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที&ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต .กําหนด 

23..1.26 จดัให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ&งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนด. 
แห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื&องหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 
และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื&อจดัทําบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวม
ไว้โดยถูกต้องและจดัทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&สํานกังาน ก.ล.ต .ประกาศกําหนด 

23.1.27 แต่งตั 3งผู้ จัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพื&อทําหน้าที&จําหน่าย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

23.1.28 จดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที&เป็นสาระสําคญัเกี&ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที&ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 3น  

23. .1. 29 จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนี 3ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื&อมีการลงทุนหรือจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า  

(1) เอกสารที&แสดงกรรมสิทธิLหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญาซื 3อ เช่า 
รับโอนสิทธิการเช่า หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แล้วแตก่รณี 

(2) สัญญาเป็นหนังสือที& แสดงการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิท ธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ทั 3งนี 3 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภายใน 5  วันทําการนับแต่วันที&เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย 
รวมทั 3งจดัให้มีข้อมลูที&เป็นสาระสําคญัดงักล่าวไว้ในที&เปิดเผย ณ ที&ทําการทุกแห่งของบริษัท
และสํานักงานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที&ลงทุน  หรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั 3น เพื&อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้  
โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระสําคญัอย่างน้อยตามที&สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

23.1.30 จดัสง่สําเนาสญัญาดงัตอ่ไปนี 3ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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(1) สญัญาแต่งตั 3งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วนัทําการนับแต่วันทําสัญญา
หรือนับแต่วันแต่งตั 3งผู้ ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที&มีการแต่งตั 3งบริษัทประเมิน 
คา่ทรัพย์สนิก่อนการแตง่ตั 3งผู้ดแูลผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

(2) สญัญาแต่งตั 3งผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแต่งตั 3งที&ปรึกษา (ถ้ามี) 
ภายใน 5 วนันบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

23. .1. 31 ดําเนินการขาย จําหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั 3งหมดของกองทุนรวมตามที&
เห็นสมควร 

23.1.32 ปฏิบติัหน้าที&อื&นๆ ตามที&กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที&
ของบริษัทจดัการ 

2 .3 .1.33 ในกรณีที&หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ รับอนุมัติให้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที&เป็น
สาระสําคัญตามข้อ 26  .1. 30 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที&ซื 3อ เช่า จําหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื&นตามที&ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยกําหนด 

23.1.34 คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ  
วนัสดุท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนัสดุท้าย
ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี และจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการ
คํานวณมลูคา่ดงักลา่ว พร้อมทั 3งประกาศมลูค่าดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ&ง
ฉบบั และปิดประกาศไว้ในที&เปิดเผย ณ ที&ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสํานกังานใหญ่
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทั 3งการเปิดเผยชื&อ ประเภท และที&ตั 3งอสงัหาริมทรัพย์ที&กองทุน
รวมได้มาจากการลงทนุด้วย  

23.1.35 ประกาศและเปิดเผยเหตุการณ์ในกรณีที&มีเหตุการณ์หรือการเปลี&ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 3น
ภายหลงัจากวนัที&คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม อนัมีผลกระทบต่อมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมี
นัยสําคัญ ภายหลังจากผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองการคํานวณดังกล่าว โดยจะเปิดเผย
เหตกุารณ์หรือการเปลี&ยนแปลงดงักล่าวไปพร้อมกบัการเปิดเผยข้อมลูตามข้อ 23.1.36 และ
หากเหตุการณ์หรือการเปลี&ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ 3นภายหลังจากวันที&มีการเปิดเผยตาม 
ข้อ 23.1.36 บริษัทจดัการจะเปิดเผยเรื&องดงักลา่วโดยพลนั 
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23.1.36 จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที&มีธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน รวมทั 3งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ 3นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปีของกองทุนรวม และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายที&มีชื&ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิ 3นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี โดยรายงานดงักล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยตามที&
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

23.1.37 ดําเนินการเพิ&มเงินทุน และลดเงินทุนตามหัวข้อ “การเพิ&มเงินทุนและการลดเงินทุนของ 
กองทนุรวม”  

23.1.38 ดําเนินการฟ้องร้อง หรือแก้ต่างคดีแพ่ง หรือคดีอาญาแทนกองทุนรวม รวมถึงการแต่งตั 3ง
ตวัแทนเพื&อกระทําการดงักลา่ว 

23.1.39 เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนเกี&ยวกบัทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในส่วนที&
กองทนุรวมถือหลกัทรัพย์อยู่เท่าที&จําเป็นเพื&อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

23.1.40 เปลี&ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ&มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ ตามหัวข้อ “การแก้ไขเพิ&มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

23.1.41 ยกเลิกกองทนุรวม ตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม”  

23.1.42 แต่งตั 3งผู้ ชําระบัญชีกรณีเลิกกองทุนรวม เพื&อทําหน้าที&รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก ่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม รวมทั 3งทําการอย่างอื&นตามแต่จําเป็นเพื&อชําระบญัชีให้เสร็จ
สิ 3น และแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 

23.1.43 ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการ ตามอตัราที&ระบไุว้ในโครงการที&ได้รับอนมุติั 

23.1.44 ปฏิบัติการอื&นๆ เพื&อให้ถึงซึ&งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ&งผลประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที&กําหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายไทยและประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื&นที&
เกี&ยวข้อง 

เงือนไขการเปลียนบริษัทจัดการ 

กองทนุรวมอาจเปลี&ยนบริษัทจดัการได้เมื&อเกิดกรณีใดกรณีหนึ&งดงัต่อไปนี 3 และ/หรือเมื&อได้รับการอนุมติั
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(1) เมื&อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ&งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 
กึ&งหนึ&งของจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมดให้เปลี&ยนบริษัทจัดการ ทั 3งนี 3 ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 90 วนั 

(2) ในกรณีที&มีการเปลี&ยนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที&ประชุมผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนหรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื&นๆ ที&เกี&ยวข้อง อันจะมีผลให้บริษัท
จดัการไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสั&ง ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักล่าว 
ทั 3งนี 3 เนื&องจากการเปลี&ยนแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ&มภาระหน้าที&แก่บริษัทจดัการ และ
บริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าที&ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที&ใน
การจดัการกองทุนรวมต่อไป ทั 3งนี 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ที&จะรับหน้าที&ตอ่ไป โดยบริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัทจดัการ
ที&มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที&จะ
จดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง ทั 3งนี 3 ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการแต่งตั 3งบริษัทจดัการ
รายใหมใ่ห้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัจากวนัที&ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

(3) ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความประสงค์ หรือมีมติเปลี&ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ 
การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการเปลี&ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วย
ลงทุนอย่างมีนยัสําคญั (การเปลี&ยนแปลงรายชื&อผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือการเปลี&ยนแปลงการ
ถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในอัตราตั 3งแต่ร้อยละ 5 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด) หรือกรณีอื&นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่
ประสงค์ที&จะปฏิบัติหน้าที&ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที&ในการจดัการ
กองทุนรวมต่อไป ทั 3งนี 3 บริษัทจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ที&จะรับหน้าที&ต่อไปโดยบริษัทจดัการจะนําเสนอบริษัทจดัการรายใหม่ที&มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที&จะ
จดัหาบริษัทจดัการรายใหม่เอง ทั 3งนี 3 ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการแต่งตั 3งบริษัทจดัการ
รายใหมใ่ห้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัจากวนัที&ได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

(4) ในกรณีที&บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ&งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที&บริษัทจัดการได้ต่อไปบริษัทจัดการจะยังคง
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ได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการอตัราที&ระบไุว้ในโครงการจนถึงวนัสดุท้ายของการปฏิบติัหน้าที&
เป็นบริษัทจดัการ 

 ในการเปลี&ยนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีที&กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก .ล .ต  .ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที&
ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตั 3งบริษัทจดัการรายใหม ่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที&บริษัทจดัการได้ทําการบอก
กลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ ( 2 (  หรือข้อ ( 3 (  ข้างต้นนี 3จนครบถ้วน แต่กองทุนรวม
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถแต่งตั 3งบริษัทจดัการกองทุนรวมอื&นใดมารับหน้าที&ได้ภายใน 90  วนั
นับแต่วันที&บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวบริษัทจัดการสงวนสิทธิที&จะเลิกโครงการ โดยถือว่าการ
ดําเนินการดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 

23.2 สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที& และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี 3 

23.2.1 ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที&เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอตัราที&กําหนดไว้ในสญัญา
แตง่ตั 3งผู้ดแูลผลประโยชน์ที&ทําขึ 3นกบับริษัทจดัการ 

23. .2.2  ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที&ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที&ได้รับอนุมัติ 
ตลอดจนข้อผูกพันที& ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา125 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.  2535 ประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต .
และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ที&ออกตามพระราชบญัญติัดงักลา่ว ทั 3งที&มีอยู่ใน
ปัจจบุนัและที&แก้ไขเพิ&มเติมในอนาคต โดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตาม ให้แจ้ง
บริษัทจดัการโดยทนัที  

23.2. .3  จัดทํารายงาน และส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการ
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที&ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันับตั 3งแต่วนัถัดจากวนัที&ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทราบถึงเหตุการณ์
ดงักลา่ว 

23.2.4 เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้าอื&นๆ ภายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อม
ทั 3งดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามที&ตกลงกันระหวา่งบริษัทจัดการ
และผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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23. .2.5  ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ที&กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา ดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที&ได้รับหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์
จากบริษัทจดัการ  

(2) ทกุหนึ&งปีนบัแตว่นัที&ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครั 3งก่อนแล้วเสร็จ  

23. .2.6  บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที&ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที&เริ& มดําเนินการตรวจตราสภาพ
อสงัหาริมทรัพย์นั 3น 

23.2.7 แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายในห้าวันทําการนับแต่วันที&ผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมชํารุดบกพร่องอย่างมีนยัสําคญั 

23. .2.8  แจ้งให้บริษัทจัดการจดัให้มีการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
ใหมโ่ดยพลนั เมื&อผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตกุารณ์หรือการเปลี&ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 3นอนัมี
ผลกระทบต่อมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
อย่างมีนยัสําคญั 

23.2. .9  ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ 
กองทนุรวมให้เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ที&สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

23.2.10 ให้ความเห็นชอบในการที&บริษัทจดัการจดัให้มีการประกนัวินาศภยัเพื&อคุ้มครองความเสียหาย
ที&อาจจะเกิดขึ 3นกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมี 
กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

23.2. .11  ให้ความเหน็เกี&ยวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

23.2.12 ในกรณีทรัพย์สินที&ลงทนุเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาโฉนดที&ดินหรือ
เอกสารแสดงกรรมสิทธิLในอสงัหาริมทรัพย์นั 3น หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารอื&นใดที&
เกี&ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที&เกี&ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ และในกรณีทรัพย์สินที&ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ต้องเก็บรักษาเอกสารแสดงสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์นั 3น เอกสารอื&นใดที&
เกี&ยวข้องกับสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเอกสารที& เกี&ยวข้องกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว เช่น สญัญาเช่าหรือสญัญาโอนสิทธิ
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การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นในการเก็บทรัพย์สินที&โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษา
ไว้ที&ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ หรือบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนัเป็นอย่างอื&น  

23.2. .13  รับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิLดงักล่าวข้างต้นเกี&ยวกับการลงทุนหรือจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม และรับมอบหรือส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวข้างต้นเกี&ยวกับการลงทุนหรือจําหน่ายสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์
โดยกองทุนรวม เพื&อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

23.2. .14  รับรองความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมที&บริษัทจดัการได้คํานวณไว้แล้ว ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่า การ
คํานวณดังกล่าวถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที&สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

23.2. .15  จดัเตรียมและสง่รายงานและเอกสารดงัตอ่ไปนี 3ให้บริษัทจดัการ 

(1) รายละเอียดเกี&ยวกับการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุกสิ 3น 
วันทําการที&ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เปิดทําการใน
ประเทศไทย (“วนัทําการ”) 

(2) รายงานเกี&ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทและสถานะของ
หลกัทรัพย์ทกุสิ 3นวนัทําการ 

(3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี 3คา่ซื 3อหลกัทรัพย์ และลกูหนี 3คา่ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

23.2.16 เพื&อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการคํานวณและจัดทํารายงานตามข้อ 26  .2.14  และ 
ข้อ  26 .2.15  ข้างต้น ผู้ดแูลผลประโยชน์จะใช้ข้อมลูซึ&งได้จากบริษัทจดัการหรือบุคคลใดๆ ที&
บริษัทจดัการกําหนด 

23.2.17 รายงานที&ได้รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 26  .2.14  และรายงานที&ได้จดัทําโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 26  .2.15  ข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ หาก 
บริษัทจดัการมิได้ทกัท้วงภายใน 180 วนันบัจากวนัที&ในรายงาน 

23.2. .18  ดําเนินการฟ้องร้องในนามของกองทนุรวมให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าที&ของตน และ/หรือ
ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื&อประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน หรือเมื&อได้รับคําสั&งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั 3งนี 3 
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ค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 3นในการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุรวมได้ 

23.2. .19  ในกรณีที&บริษัทจดัการได้แตง่ตั 3งผู้ ชําระบญัชีเพื&อการเลิกกองทนุรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราที&จะได้ตกลงกนัและจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี 3 

(1) เมื&อได้รับแจ้งการแต่งตั 3งผู้ ชําระบัญชีจากบริษัทจดัการ ให้ส่งมอบบรรดาบัญชีและ
เอกสารอื&นๆ ของกองทุนรวมแก่ผู้ ชําระบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันเลิก
กองทนุรวม 

(2) ดแูลรับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวม จนกวา่การชําระบญัชีจะเสร็จสิ 3น 

(3) ดูแลให้ผู้ ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ในกรณีที&ผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ
ตามมาตราดังกล่าว ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

(4) แจกจ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินอื&นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการ 
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมตามสมดุทะเบียนเมื&อได้รับคําสั&งจากผู้ ชําระบญัชี 

23.2.20 ดูแล รับเงินฝาก และรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงินที&ได้จากการดําเนินงานของ 
กองทุนรวม และนําเข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์และ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมตาม
คําสั&งของบริษัทจดัการ 

23.2.21 จ่ายคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามคําสั&งของบริษัทจดัการ  

23.2.22 มีสิทธิ หน้าที& และความรับผิดชอบอื&นตามที&กําหนดในสญัญาแตง่ตั 3งผู้ดแูลผลประโยชน์ 

23.2.23 ปฏิบัติหน้าที&อื&นใดตามที&กฎหมายเกี&ยวกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต  .และ /หรือ 
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ทั 3งที&มีอยู่ในปัจจบุนัและที&แก้ไขเพิ&มเติมในอนาคต 

23.2.24 ยื&นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื&อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 
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23.2.25 ดําเนินการเพิ&มหรือลดเงินทุนของกองทุนรวมตามที&กําหนดไว้ในโครงการ และดําเนินการจด
ทะเบียนเพิ&มหรือลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

23.2.26 รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจัดการ และ /หรือต่อความสูญเสีย เสียหาย และ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที&เกิดขึ 3นกบับริษัทจดัการ และ /หรือกองทุนรวม จากการที&ผู้ดแูลผลประโยชน์
กระทํา หรือละเว้นการกระทําภายใต้สญัญา หรือตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ&งเกิดขึ 3นจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระทําตามหน้าที&
โดยเจตนาทจุริตของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือพนกังานเจ้าหน้าที& ลกูจ้าง บริวารหรือบุคคลอื&น
ใดที&ทํางานให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ความเสียหายดงักลา่ว รวมถงึความเสียหายที&เกิดขึ 3นจาก
ความล่าช้าโดยไม่มีเหตอุนัสมควร ในขั 3นตอนการขออนุมติัภายในของผู้ดแูลผลประโยชน์ใน
เรื&องต่างๆ ที&ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดําเนินการภายใต้สญัญา หรือตามโครงการจัดการ
กองทนุรวม 

23.2.27 ตกลงให้ผู้แทนของบริษัทจดัการรวมถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือผู้สอบบญัชีของ
กองทุนเข้าตรวจนับทรัพย์สิน หรือตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างๆ ของกองทุนรวมที&เก็บ
รักษาไว้หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตลอดเวลา ภายในเวลาทําการ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้ความร่วมมือใดๆ แก่บริษัทจัดการในการดําเนินการตามที&
กําหนดในสญัญา หรือในโครงการจดัการกองทุนรวม รวมถึงการส่งมอบเอกสารต่างๆ ตามที&
บริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ 

23.2.28 รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที&เกิดขึ 3นกับกองทุนรวม เพราะการกระทําหรือการละเว้น
กระทําโดยทุจริต ประมาทเลินเล่อ หรือไม่กระทําการตามหน้าที&โดยไม่มีเหตอุนัควร หรือโดย
เจตนาของผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือเจ้าหน้าที&  พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เอง หรือการไมป่ฏิบติัตามที&ได้ตกลงไว้กบับริษัทจดัการ 

23.3 สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของทีปรึกษาของกองทุนรวม (ถ้ามี)  

ที&ปรึกษาของกองทนุรวมมีสิทธิ หน้าที&และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี 3 

23.3. .1  ได้รับคา่ธรรมเนียมในการทําหน้าที&ที&ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการให้คําปรึกษา
ที&ได้ตกลงกนั 

23. .3.2  ให้คําปรึกษาหรือแนะนําเกี&ยวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์นั 3น เพื&อประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม 
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23.3.3 ปฏิบัติหน้าที&อื&นๆ ตามที&ระบุในสัญญาแต่งตั 3งที&ปรึกษาของกองทุนรวมและตามที&
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที&ของ
ที&ปรึกษาของกองทนุรวม 

23.4 สทิธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินมีสิทธิ หน้าที& และความรับผิดชอบในโครงการ ดงัตอ่ไปนี 3 

23.4.1 ได้รับค่าตอบแทนจากการประเมินค่าทรัพย์สิน หรือจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินจาก 
กองทนุรวมตามสญัญาที&ทําขึ 3นระหวา่งบริษัทจดัการกบับริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน 

23.4.2 ทําหน้าที&ในการประเมินค่า หรือสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์ที&คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

23. .5  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของทีปรึกษาทางการเงนิ (ถ้ามี)  

ที&ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หน้าที&และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี 3 

23.5. .1  ได้รับค่าธรรมเนียมในการทําหน้าที&ที&ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการ
ให้คําปรึกษาทางการเงินที&ได้ตกลงกนั 

23. .5.2  ให้คําปรึกษาหรือแนะนําเกี&ยวกับการจัดตั 3งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผน 
ทางการเงินเพื&อการลงทนุในทรัพย์สิน รวมถงึการเพิ&มเงินทนุ  

23.5.3 ปฏิบติัหน้าที&อื&นๆ ตามที&ระบใุนสญัญาแตง่ตั 3งที&ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) 

24 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากผู้สั งซื 2อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

24.1 ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากผู้สั งซื 2อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

24.1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

- ในการเสนอขายครั 3งแรก : ไมมี่ 

- ในการเพิ&มเงินทนุ : อตัราไม่เกินร้อยละ 0.50  ของราคาที&เสนอขายต่อ
หน่วยลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ&ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื&นใดในทํานองเดียวกัน)  โดย
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
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หน่วยลงทุนพร้อมการชําระเงินค่าสั&งซื 3อหน่วย
ลงทุน ทั 3งนี 3 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที&จะยกเว้น
หรือลดหย่อนคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุได้
ตามที&บริษัทจดัการเห็นสมควร 

24. .1.2  คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน : เรียกเก็บตามที&ได้เกิดขึ 3นจริงโดยตัดจ่ายจาก
จํานวนเงินที&โอนเข้าบัญชีนั 3นๆ ตามอัตราที&
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินกําหนด 

24. .1.3  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ตามอตัราที&นายทะเบียนกําหนด 

24.1. .4  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสาร : ตามอตัราที&นายทะเบียนกําหนด 
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

24.1.5 อื&นๆ (ระบ)ุ : ไมมี่ 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที&ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการ หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ&งเป็นการดําเนินการให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ตามที&จ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการ
จํานําหน่วยลงทุนกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี&ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการ 
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ 

 24.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

24.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

บริษัทจดัการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน ในอตัราไม่
เกินร้อยละ 1.0 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมซึ&งคํานวณโดยบริษัทจดัการและ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นราย
เดือนทุกวนัสุดท้ายของเดือนและเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบัญชีกองทุนเป็น
รายเดือน ทั 3งนี 3 ไมตํ่&ากวา่ 3,000,000 บาทตอ่ปี 

24.2. .2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 

ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ 0.05 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมซึ&งคํานวณโดยบริษัทจดัการและ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์
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เป็นรายเดือนทุกวันสุดท้ายของเดือนและเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชี
กองทนุเป็นรายเดือน ทั 3งนี 3 ไมตํ่&ากวา่ 300,000 บาทตอ่ปี ทั 3งนี 3 ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถเบิก
คา่ใช้จ่ายอื&นๆในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทุนได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที&
พกั และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ เป็นต้น ในอตัราไมเ่กิน 50,000 บาทตอ่ครั 3ง  

24.2. .3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 
ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมซึ&งคํานวณโดยบริษัทจดัการและรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ทั 3งนี 3 ไมตํ่&ากวา่ 300,000 บาทตอ่ปี 

24.2.4 คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ : 

ไมมี่ 

24.2.5 คา่ธรรมเนียมที&ปรึกษาของกองทนุรวม (ถ้ามี) 

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50  ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ&งคํานวณโดย 
บริษัทจดัการและรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

24.2.6 ค่าธรรมเนียมที&ปรึกษาเพิ&มเติมในการลงทุนในหรือจําหน่ายไปซึ&งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ทั 3งนี 3 ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินที&ลงทุนในหรือจําหน่าย
ไปซึ&งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในแตล่ะครั 3ง 

24.2.7 ค่าที&ปรึกษาอื&นของกองทุนตามที&จ่ายจริง เช่น ค่าที&ปรึกษาเฉพาะด้าน ค่าที&ปรึกษากฎหมาย  
คา่ทนายความ เป็นต้น  

24.2.8 คา่ธรรมเนียมที&ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) :  

(ก) กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครั 3งแรก : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50  ของจํานวนเงินที&
จําหน่ายได้ 

(ข) กรณีมีการเพิ&มทุน : ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75  ของจํานวนเงินที&ระดมทุนได้ใน 
แตล่ะครั 3ง 

(ค) กรณีอื&นๆ : ตามที&จ่ายจริง ในอตัราไมเ่กิน  3,000,000 บาท ตอ่ปี  

24.2.9 ค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่าย (ทั 3งส่วนของผู้จดัการการจดัจําหน่าย และผู้สนบัสนุนการขาย
หน่วยลงทนุ)  
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ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของจํานวนเงินที&จําหน่ายได้  

24.2.10 คา่เบี 3ยประกนัภยั : 

ชําระค่าเบี 3ยประกันวินาศภัย และค่าเบี 3ยประกันอื&นใดที&เกี&ยวเนื&องกับกองทุนรวมตลอด
ระยะเวลาที&กองทุนรวมมีกรรมสิทธิL  หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั 3น และให้       
กองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ โดยจะชําระตามอตัราและวิธีการตามข้อเสนอที&ได้ตกลงกัน
ระหวา่งบริษัทจดัการกบับริษัทประกนัภยั 

24.2.11 คา่เบี 3ยประชมุคณะกรรมการลงทนุ : 

ตามที&จ่ายจริงในจํานวนไมเ่กิน 10,000 บาท ตอ่ท่านตอ่การประชมุแตล่ะครั 3ง เฉพาะในกรณีที&
จดัให้มีการประชมุ หรือในจํานวนอื&นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

24.2.12 คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย : 

ในการเสนอขายครั 3งแรก ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียน
กองทุนในกรณีที&กองทุนรวมต้องการเพิ&มทุนหรือต้องการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของ
กองทุนรวมให้ผู้ ที&สนใจทราบ หรือการประชาสัมพันธ์อื&นใดตามหลักเกณฑ์ที&สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด จะเรียกเก็บตามอตัราที&จ่ายจริง ทั 3งนี 3 ไม่เกินร้อยละ 1.00  ต่อปี
ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัสิ 3นปีบญัชีของปีบญัชีก่อนหน้า 

24.2..13 อื&นๆ (ระบ)ุ 

(1) คา่ธรรมเนียมจดัตั 3งกองทนุรวม : 75,000 บาท 

(2) ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที&เกี&ยวข้อง
กบัการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ สอบบัญชี จะชําระตามอัตราที&กําหนดโดย 
บริษัทจดัการร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

(4) คา่ธรรมเนียมบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน จะชําระตามอตัราและวิธีการที&กําหนดโดย
บริษัทจดัการร่วมกบับคุคลดงักลา่ว  
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(5) ค่าธรรมเนียมที&ปรึกษากฎหมาย จะชําระตามอัตราและวิธีการที&กําหนดโดย 
บริษัทจดัการร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

(6) ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินและตรวจสอบระบบวิศวกรรม 
คา่ใช้จ่ายจดัทํารายงาน หรือบทวิจยั 

(7) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ&มเติมเพื&อให้โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีที& เ ป็น
อสงัหาริมทรัพย์ที&อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง) 

(8) ค่าจดัทําและจดัพิมพ์ใบจองซื 3อหน่วยลงทุน หนงัสือชี 3ชวนหน่วยลงทุน รายงานผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ รายงานประจําปี และจดหมายตา่งๆ สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม ตลอดจนคา่แปลและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

(9) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในการจ่ายเงินปันผล เพิ&มทุน และ/หรือลดทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าบริการที&นายทะเบียนเรียกเก็บ  
คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(10) ค่าใช้จ่ายอันเกี&ยวเนื&องจากการเปลี&ยนแปลงแก้ไขเพิ&มเติมโครงการ และ/หรือที&
เกิดขึ 3นจากการปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื&นๆ ที&เกี&ยวข้อง เช่น 
การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน การลงโฆษณา
หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 

(11) คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซื 3อขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร  

(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจดัพิมพ์หนังสือบอกกล่าว หรือประกาศต่างๆ ตามที&
กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(13) ค่านายหน้าในการลงทุนในหรือจําหน่ายไปซึ&งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ ทั 3งนี 3 ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สินที&ลงทนุในหรือจําหน่าย
ไปซึ&งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือราคาที&ได้มาหรือราคาค่า
เช่าคงเหลือตามสญัญาเช่า 

(14) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิ ค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ 3นจากการติดตามทวงถาม  
การบอกกล่าว หรือดําเนินคดีใดๆ เพื&อบังคบัชําระหนี 3หรือคืนทรัพย์สินให้แก่กองทุน
รวม คา่ธรรมเนียมศาล คา่ธรรมเนียมทนายความ  
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(15) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื&นๆ ที&ก่อขึ 3นโดยชอบโดยบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ตามหน้าที&เพื&อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเมื&อได้รับ
คําสั&งจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(16) คา่ใช้จ่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

(17) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที&เกิดขึ 3นเกี&ยวเนื&องกบักองทุนรวม หรือค่าใช้จ่ายที&เกี&ยวเนื&องกบัการ
จัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 
นิติกรรมเกี&ยวกับอสงัหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ 
หรือภาษีอื&นใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายตามที&กําหนดในสญัญาที&เกี&ยวข้องกับ 
และ/หรือเพื&อประโยชน์ในการเข้าลงทุนของกองทนุรวม ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุม 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบั
ผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม  ในการทําเช็คคืนเงินค่าจองซื 3อหน่วยลงทุน  
คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทั 3งคา่ใช้จ่ายต่างๆ ที&เกิดขึ 3น เนื&องจากการปฏิบติั
ตามกฎหมายหรือตามที&สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น  

(18) ค่าตอบแทนผู้ ชําระบัญชี และผู้ ดูแลผลประโยชน์ ในระหว่างการชําระบัญชีของ
กองทนุรวม จนถงึการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(19) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที&สมควรที&เกิดขึ 3นแก่กองทุน หรือเกิดขึ 3นแก่บริษัทจดัการ
อนัเกี&ยวเนื&องกบักองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที&ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ&ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื&นใดในทํานองเดียวกนั 

ค่าธรรมเนียมที&ปรึกษาของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายอื&นๆ จะตดัจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวมตามที&จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีสิทธิตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียว หรือเฉลี&ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็น 
รายเดือนเป็นจํานวนเท่าๆ กัน หรือตามระยะเวลาที&เห็นสมควร ทั 3งนี 3 การตัดจ่ายค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว จะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที&รับรองทั&วไป หรือตาม
มาตรฐานการบญัชีที&กําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนั 3น 

24.3 การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

คา่ธรรมเนียมที&เรียกเก็บจากผู้สั&งซื 3อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที&เรียกเก็บจาก
กองทนุรวม อาจมีการเปลี&ยนแปลงได้ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ&มเติมโครงการ หากได้ปฏิบติัดงันี 3 



กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

 

 -117- 
 

 

24.3.1 การเปลี&ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที&จะเพิ&ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 27.1 และ 
ข้อ 27.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ&มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี 3 

(1) กรณีเพิ�มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 25 ของอตัราค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ่้ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั
ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี 3 ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ&มดงักลา่ว 

(1.1)  ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ&งฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั 
และ 

(1.2)  ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานที&ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 3อคืนที&ใช้เป็นสถานที&ในการซื 3อขายหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีเพิ�มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเกินกว่าร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

บริษัทจัดการจะกระทําเมื&อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกิน 
กึ&งหนึ&งของจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด หรือได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) กรณีที�บริษทัจดัการจะเปลี�ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ่้าย 

บริษัทจดัการจะติดประกาศคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายอตัราใหม ่ณ สํานกังานของ
บริษัทจัดการและสถานที&ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายที&ใช้เป็นสถานที&ใน
การซื 3อขายหน่วยลงทนุ 

ทั 3งนี 3 การเปลี&ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนั
เปลี&ยนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 

24.3.2 กรณีเปลี&ยนแปลงลดลงของคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะปิดประกาศใน
ที&เปิดเผย ณ ที&ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ 
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ทั 3งนี 3 บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตั 3งแต ่
วนัถดัจากวนัเปลี&ยนแปลงคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้น 

25. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 

25.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมให้แล้วเสร็จภายใน 45  วันนับแต ่
วนัสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี ทั 3งนี 3 มูลค่าที&คํานวณได้ดังกล่าวต้องมี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การคํานวณมลูคา่ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที&สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

25. .2  การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28  .1  บริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ&งฉบบัและ 
ปิดประกาศไว้ในที&เปิดเผย ณ ที&ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่ของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทั 3งเปิดเผยชื&อ ประเภทและที&ตั 3งอสงัหาริมทรัพย์ที&กองทนุรวมได้มาจากลงทนุด้วย 

25. .3  ในกรณีที&มีเหตุการณ์หรือการเปลี&ยนแปลงใดๆ ที&เกิดขึ 3นภายหลงัจากวนัที&คํานวณตามข้อ 28  .1  อนัมี
ผลกระทบต่อมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์อย่างมีนยัสําคญั บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปลี&ยนแปลงดังกล่าวไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28  .2  และหาก
เหตุการณ์หรือการเปลี&ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ 3นภายหลังจากวันที&มีการเปิดเผยตามข้อ 28  .2  บริษัท
จดัการจะเปิดเผยเรื&องดงักลา่วโดยพลนั 

25. .4  ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะคํานวณตามวิธีการดงัตอ่ไปนี 3 

25.4.1 อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  บริษัทจดัการจะใช้ราคาที&ได้จากรายงาน
การประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั 3งล่าสุด แล้วแต่กรณี เว้นแต่การ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมครั 3งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาที&ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

25.4.2 ทรัพย์สินอื&น บริษัทจดัการจะกําหนดมลูค่าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&สมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

25.4.3   การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ หรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม  บริษัท
จดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี 3 
(1)   คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน่ง โดย

ใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
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(2)   คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมห้าตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล และประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสี&
ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งที&ห้าทิ 3ง 

ในกรณี ที& มีผลประโยชน์ เ กิดขึ 3นจากการ คํานวณตามวรรคหนึ& ง   บ ริ ษัทจัดการ 
จะนําผลประโยชน์นั 3นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 

เงือนไขเพิมเตมิ : 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไป
ตามที&ระบุไว้ในข้อ 28 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที&คณะกรรมการ ก .ล .ต  .สํานกังานคณะกรรมการ 
ก .ล .ต  .และ /หรือหน่วยงานอื&นใดที&มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี&ยนแปลง เพิ&มเติม 
ประกาศ กําหนด สั&งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื&น  

ทั 3งนี 3 การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที&
บริษัทจดัการประกาศเป็นการคํานวณโดยใช้รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทาน
การประเมินค่าครั 3งล่าสุดเป็นฐานในการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุน  
ซึ&งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที&จะซื 3อขายได้จริงของทรัพย์สินที&กองทุนรวมเข้าลงทุน 
ดงักลา่ว 

26. การจัดทาํรายงานให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .และผู้ถือหน่วยลงทุน  

26.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ 3นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี และส่งรายงาน
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที&มีชื&ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .
ภายใน 4  เดือนนับแต่วันสิ 3นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการตามที&
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศกําหนด 

26. .2  รายงานการลงทุนหรือจาํหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะจดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูที&เป็นสาระสําคญัเกี&ยวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต .
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที&ลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 3น รวมทั 3ง
จัดให้มีข้อมูลที&เป็นสาระสําคัญดังกล่าวไว้ในที&เปิดเผย ณ ที&ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
สํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15  วนันบัแต่วนัที&ลงทุนหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือ
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สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นั 3น เพื&อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสือสรุปข้อมลูต้องมีสาระสําคญั
ตามที&สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศกําหนด 

เมื&อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที& เป็นสาระสําคัญตามวรรคหนึ&งให้ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั 3งนี 3 ภายในวนัทําการถดัจากวนัซื 3อ 
เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื&นตามที&
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 

26. .3  รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ทียังสร้างไม่เสร็จ 

กรณีที&กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที&ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานความ
คืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 6  เดือนนับแต่วันที&ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะ 
แล้วเสร็จ และจดัสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต  .ภายใน 15  วนันบัแต่วนัที&ครบระยะเวลา 6  เดือน
ดงักลา่ว ทั 3งนี 3 บริษัทจดัการจะเปิดเผยความคืบหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ (web site) ของบริษัทจดัการด้วย   

27 การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 

27.1 บริษัทจัดการจะแต่งตั 3งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 2  รายเพื&อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี
ดงัตอ่ไปนี 3   

27.1.1 ก่อนที&จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

27.1. .2  ก่อนที&จะจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

27.2 บริษัทจัดการจะแต่งตั 3งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจํานวน 1  รายเพื&อประเมินค่าทรัพย์สินในกรณี
ดงัตอ่ไปนี 3 

27.2.1 ทุก 2  ปีนับแต่วันที& มีการประเมินค่าเพื&อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ 

27.2.2 ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี&ยนแปลงใดๆ เกิดขึ 3นอันมีผลกระทบต่อ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที&กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ทั 3งนี 3 ภายใน 30  วันนับแต่วันที&
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับการแจ้งจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
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27.3 บริษัทจดัการจะแตง่ตั 3งบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินจํานวน 1 รายเพื&อทําการสอบทานการประเมินคา่ทกุ 1 
ปีนบัแตว่นัที&มีการประเมินคา่ครั 3งลา่สดุไปแล้ว 

27. .4  ในการแต่งตั 3งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื&อทําการประเมินค่าหรือทําการสอบทานการประเมินค่า  
บริษัทจัดการจะแต่งตั 3งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ&งให้ทําการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 ครั 3ง ไมไ่ด้ 

28. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัที&สิ 3นสดุรอบบญัชี วนัที&  31 เดือนธนัวาคม ของทกุปี 

วนัที&สิ 3นสดุรอบบญัชีครั 3งแรก วนัที& 31 เดือนธนัวาคม พ.ศ .2551 

29. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

29.1 สิทธิในการรับเงนิปันผล 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที&มีชื&ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลตาม
หลกัเกณฑ์ที&ระบไุว้ในโครงการ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั 3นเฉพาะหน่วย
ลงทนุในสว่นที&เกินกวา่อตัราสว่นที&ประกาศกําหนด โดยบริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินดงักล่าว
ออกจากทรัพย์สินอื&นของกองทนุรวม โดยไม่นํามารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนจนกว่าจะ
เลิกกองทนุรวมนั 3น  

29.2 สิทธิในการลงมตเิพือแก้ไขเพิมเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื&อทําการแก้ไขเพิ&มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทําการแก้ไขเพิ&มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนรวม เมื&อได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ&งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมดของ
กองทนุรวม 

อย่างไรกต็าม บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั 3นในส่วนที&เกินกว่า 
อตัราสว่นที&ประกาศกําหนด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ  

ทั 3งนี 3 การแก้ไขเพิ&มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหวัข้อ “การแก้ไขเพิ&มเติมโครงการจดัการ
กองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
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29.3 สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมือเลิกโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิที&จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนหากกองทุนรวมต้องเลิกไป โดย 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที&สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เป็นผู้ ชําระบญัชี โดยจะ
ได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี 3สินของกองทุนรวม รวบรวมและ
แจกจ่ายเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื&น คืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉลี&ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้
แล้วทั 3งหมดในขณะที&เลิกกองทนุรวม 

29.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการโอนหน่วยลงทนุได้ตามหวัข้อ “การโอนหน่วยลงทนุ” 

29.5 สิทธิประโยชน์อืนๆ 

29.5.1 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที&บริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด 

29.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื&อลงมติเกี&ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนซึ&งไม่ใช่กรณีแก้ไข
เพิ&มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกรณีแก้ไขวิธีการจดัการกองทนุรวม 

ภายใต้บงัคบัความในข้อ 6 ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเกี&ยวกบัการดําเนินกิจการของกองทุน
รวมซึ&งไมใ่ช่กรณีแก้ไขเพิ&มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือกรณีแก้ไขวิธีการจดัการกองทุน
รวม โดยจะต้องมีองค์ประชุมและได้รับมติ ตามหลักเกณฑ์ที&กําหนดไว้ในข้อ 34.2 และข้อ 
34.3 บริษัทจัดการจะจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื&อขอมติในดําเนินการของกองทุนรวม
ดงัต่อไปนี 3 ซึ&งมติดงักล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนหน่วยลงทุน
ทั 3งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที&เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(ก) ดําเนินการปรับปรุง เปลี&ยนแปลง รวมถึงการก่อสร้าง การพัฒนาศักยภาพใน
อสงัหาริมทรัพย์ที&ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

(ข) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ&มเติม 

(ค) แก้ไขสญัญาเช่าช่วงในรายการที&เป็นสาระสําคญั 

(ง) ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงในกรณีเกิดเหตุผิดสญัญา ซึ&งไม่รวมถึงกรณีที&ผู้ เช่าช่วงผิด
นดัชําระคา่เช่าตามสญัญาเช่าช่วง และ/หรือ 

(จ) จดัทําสญัญาเช่าช่วงกบัผู้ เช่าช่วงรายใหม ่
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ทั 3งนี 3 การนบัคะแนนเสียงของผู้ ที&มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว บริษัทจัดการจะไม่นับรวมคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที&มีส่วนได้เสียในการลงมติในเรื&องดงักล่าวและ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนักบัผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็น (1) จํานวนหน่วยลงทนุในการลงมติ และ (2) ฐานใน
การคํานวณมติ 

29.5.3 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื&อมีการลดเงินทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที&จะได้รับเงินคืนเมื&อมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที&ระบุ
ไว้ในโครงการ 

30. การแก้ไขเพิมเตมิโครงการ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

เว้นแตป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต .หรือกฎหมายที&เกี&ยวข้องจะกําหนดเป็นอยา่งอื&น  การแก้ไขเพิ&มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไข
วิธีการจดัการจะเป็นดงันี 3 

30.1 การแก้ไขเพิ&มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมตเิสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ&งคิดตามจํานวนหนว่ยลงทนุที&จําหนา่ยได้แล้วทั 3งหมดของกองทนุ
รวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต . 

 ในกรณีที&การแก้ไขเพิ&มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการได้กระทําตามมติของผู้ ถือ 
 หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที& 
 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้มมีตใิห้แก้ไข 

30.2 บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ&มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุทกุคน และประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถิ&นอยา่งน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัที&ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือวนัที&ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมตใิห้
แก้ไขเพิ&มเติม แล้วแตก่รณี 

เมื&อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว  บริษัท
จดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ&มเติมโครงการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

31. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

บริษัทจดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเมื&อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ&งหรือหลายเหตกุารณ์ดงันี 3 
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31. .1  เมื&อกองทนุรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทนุน้อยกวา่ 35 ราย ทั 3งนี 3 ภายในวนัทําการถดัจากวนัที&ทราบเหตดุงักลา่ว 

31.2 เมื&อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนตํ&ากว่า 500  ล้านบาท เมื&อคํานวณจากมลูค่าที&ตราไว้ของหน่วยลงทุนโดย
เลิกกองทนุรวมในวนัทําการถดัไป เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมที&ลงทนุเฉพาะในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

31.3 เมื&อบริษัทจดัการไมส่ามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที&ระบไุว้ใน
โครงการจดัการกองทนุรวม เว้นแตใ่นกรณีที&บริษัทจดัการเพิ&มเงินทนุจดทะเบียนเพื&อลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เพิ&มเติม แตไ่มส่ามารถลงทนุเพิ&มเติมนั 3นได้ โดยบริษัท
จดัการได้ดําเนินการตามข้อ 20. .4 แล้ว 

31.4 เมื&อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ&งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุที&จําหน่ายได้แล้ว
ทั 3งหมดของกองทนุรวม 

31.5 เมื&อครบอายโุครงการ (ถ้ามี) 

เงือนไขเพิมเตมิในการเลิกโครงการ : 

- เมื&อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือหน่วยงานที&มีอํานาจตามกฏหมายสั&งให้บริษัทจดัการ
เลิกกองทุนรวม เนื&องจากบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทนุรวม 

- เมื&อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุให้ผู้ จัดการกองทุนเห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุนรวม เช่น  
กองทนุรวมขาดสภาพคลอ่งและไมส่ามารถเพิ&มเงินทนุได้ตามจํานวนที&ต้องการ กองทนุรวมไม่
สามารถดํารงสดัส่วนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ได้ตามที&
คณะกรรมการ ก.ล.ต .ประกาศกําหนด ฯลฯ 

- เมื&อบริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ (2) หรือข้อ 
(3) ในเรื&องเงื&อนไขในการเปลี&ยนบริษัทจัดการ แต่กองทุนรวมและ /หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถแตง่ตั 3งบริษัทจดัการกองทุนรวมอื&นใดมารับหน้าที&ได้ภายใน 90  วนันบัแต่วนัที&บริษัท
จดัการได้ทําการบอกกลา่ว 

32. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลียเงินและหรือทรัพย์สินอืนคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเมือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

เมื&อเลิกกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีที&สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็น 
ผู้ ชําระบญัชีเพื&อทําหน้าที&จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี 3สินของกองทุนรวม รวบรวมและ
แจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉลี&ยตามจํานวนหน่วยลงทุนที&ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
ถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทั 3งทําการอย่างอื&นที&จําเป็นเพื&อให้การชําระบญัชีเสร็จสิ 3น ทั 3งนี 3 
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ตามหลักเกณฑ์ เงื&อนไข และวิธีการที&คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  เมื&อชําระบัญชีเสร็จสิ 3นแล้ว  
ผู้ ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว่ามี
ทรัพย์สินคงค้างอยู่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิLของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

33.  การดาํรงความเพียงพอของเงนิกองทุน 

ในกรณีที&บริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต .
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เกี&ยวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกนัภยัความรับผิดชอบ
ของบริษัทจดัการ  บริษัทจดัการจะเปลี&ยนให้บริษัทจดัการรายอื&นเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีขอรับ
ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ&ง
คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ&งหนึ&งของจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมดของ
กองทุนรวมภายใน 15  วนันบัแต่วนัที&บริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดงักล่าว ทั 3งนี 3 หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก .ล .ต .พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที&มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ 3นจากการเปลี&ยนแปลงบริษัทจัดการ 
บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที&กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิก
กองทนุรวมตอ่ไป 

34. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

34.1 เหตุของการจัดประชุม 

(1) บริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ&งถือหน่วยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้
แล้วทั 3งหมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

34.2 องค์ประชุม 

ในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 3งหมด และต้องมีหน่วย
ลงทุนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

ในกรณีที&การประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุครั 3งใด เมื&อลว่งเวลานดัไปแล้ว 1 ชั&วโมง จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ&ง
มาประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุให้ดําเนินการดงันี 3 
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(1) กรณีที&การประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครั 3งนั 3น ได้เรียกนดัโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้การประชุมเป็น
อนัระงบัไป 

(2) กรณีที&การประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนนั 3น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ให้
ดําเนินการนดัประชมุใหม ่และให้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั
ก่อนการประชมุ ในการประชมุครั 3งหลงันี 3ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

34.3 มตผู้ิถือหน่วยลงทุน 

เว้นแต่จะกําหนดเป็นอย่างอื&นในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตามที&กฎหมาย และ/หรือ
กฎเกณฑ์ที&คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด การขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องได้รับคะแนนเสียงตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 3 

(1) การขอมตโิดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทนุทั 3งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที&เข้าร่วมประชมุและมี
สิทธิออกเสียง ทั 3งนี 3การนบัคะแนนเสียงของผู้ ที&มีสิทธิออกเสียงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมน่บัรวมคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุที&มีสว่นได้เสียในการลงมติในเรื&องดงักลา่วและ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) การขอมตโิดยการส่งหนังสือขอมตไิปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ&งการขอมติด้วยวิธีนี 3ต้องได้รับ
คะแนนเสียงเกินกึ&งหนึ&งของจํานวนหน่วยลงทุนที&จําหน่ายได้แล้วทั 3งหมดและมีสิทธิออกเสียง ทั 3งนี 3 การ
นบัคะแนนเสียงของผู้ ที&มีสิทธิออกเสียงดงักล่าว บริษัทจัดการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนที&มีส่วนได้เสียในการลงมติในเรื&องดังกล่าวและ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักลา่ว 

35.   นโยบายการกู้ยืมเงนิ                 

บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินโดยอาจมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วยหรือไมก่็ได้ เพื&อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี 3 

(1) ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ที&กองทนุรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่
ในสภาพดีและมีความพร้อมที&จะใช้หาผลประโยชน์ 

(2) ตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ&มเติมบนที&ดินที&มีอยู่แล้วซึ&งเป็นของกองทุนรวมหรือที&กองทุนรวม
มีสิทธิการเช่า เพื&อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(3) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ&มเติม 
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ในกรณีที&เป็นการกู้ ยืมเงินเพื&อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที&กองทนุรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1) หรือ (2) บริษัท
จัดการจะคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที&เหลืออยู่ตามสญัญาเช่า ทั 3งนี 3 ในการกู้ ยืมเงิน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ เงื&อนไข 
และ วิธีการที&เกี&ยวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. 

นอกจากนี 3 จํานวนเงินที&บริษัทจดัการจะกู้ ยืมต้องไมเ่กินร้อยละสิบของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวม และในกรณีที&ตอ่มาภายหลงัจํานวนเงินที&กู้ ยืมเกินอตัราสว่นดงักลา่ว แตก่ารเกินอตัราสว่นนั 3นมิได้
เกินจากการกู้ ยืมเงินเพิ&มเติม บริษัทจดัการจะคงอตัราสว่นการกู้ ยืมเงินไว้ตอ่ไปก็ได้ แตจ่ะไมกู่้ ยืมเงิน
เพิ&มเติมจนกวา่อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกวา่ร้อยละสิบของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ 
กองทนุรวม 

 

36. อืนๆ 

36.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนรวมใช้บริการบุคคลอืน 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื&อกองทนุรวมจากบคุคลที&เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื&องมาจากการ
ใช้บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุรวมได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี 3 

36.1.1 ผลประโยชน์ตอบแทนที&รับไว้นั 3นต้องเป็นทรัพย์สินที&มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี&ยวกบั
บทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

36.1.2 ต้องไม่มีพฤติกรรมที&แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั 3นบ่อยครั 3งเกินความ
จําเป็นเพื&อให้กองทนุรวมได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ&งให้แก่กองทุนรวมที&อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที&อาจมีไว้ได้
ของกองทนุรวมนั 3นด้วย  

อนึ&ง บริษัทจัดการไม่อาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื&อประโยชน์ของบริษัทจัดการจากบุคคลที&เป็น 
ผู้ ให้บริการอนัเนื&องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวในการจัดการกองทุนรวมได้ เนื&องจากเป็น 
ข้อห้ามที&โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื&องที&ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที&ผู้ ให้บริการจัด
ให้แก่บริษัทจดัการ หรือพนกังานของบริษัทจดัการตามเทศกาลที&เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัที& 
บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ&งผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี 3ได้ ณ ที&ทําการของ 
บริษัทจดัการ 
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ทั 3งนี 3 บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี&ยวกับการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีของ
กองทนุรวมด้วย 

36.2 ผู้ดูแลสภาพคล่อง 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั 3งบริษัทหลกัทรัพย์ที&ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้า
หลกัทรัพย์ หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ที&ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการค้าหลกัทรัพย์ที&
เป็นหน่วยลงทุน ให้เป็นผู้ ดูแลสภาพคล่องให้แก่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื&อทําหน้าที&ซื 3อขาย 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื&อรักษาสภาพคลอ่งของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้ 

36.3 การขอสงวนสิทธิในการยับยั 2งพเิศษ (veto right) 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยบัยั 3งพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที&
ขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ /หรือจรรยาบรรณ หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมี
ผลให้กองทนุรวมเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที&และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ&งเป็น
คูส่ญัญาของกองทนุรวม 

36.4 การประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตั 2งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที&คณะกรรมการ ก.ล.ต .หรือ สํานกังานคณะกรรมการ ก .ล .ต  .ได้มีการประกาศแก้ไขหลกัเกณฑ์ 
เงื&อนไข และวิธีการจดัตั 3งและจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการจะดําเนินการ และแก้ไข
โครงการให้สอดคล้องกบัประกาศฉบบัแก้ไขดงักล่าว โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั 3งนี 3 บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการแก้ไข
โครงการ 
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งบการเงนิ 
ของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัล พลาซา จาํกัด (มหาชน) 

ย้อนหลัง 3 ปี 
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รายงานข้อคดิเหน็เกียวกบัตลาดโรงแรมในเกาะสมุย 
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รายงานสรุปราคาประเมนิทรัพย์สนิ 
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