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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 
Dusit Thani Freehold and Leasehold Property Fund 

จัดตั้งและจัดการโดย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูดูแลผลประโยชน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

เสนอขายตอประชาชนโดยทั่วไป 

มูลคาโครงการ 4,094 ลานบาท จํานวนหนวยลงทุน 409.4 ลานหนวย 

มูลคาที่ตราไว หนวยละ 10 บาท  ราคาเสนอขายครั้งแรกหนวยละ 10 บาท 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

ต้ังแตเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 7 – 17 ธันวาคม 2553 
 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 
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ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี  ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน
หรือ  ผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกัน  กับที่  
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมี
ระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

 ในกรณี ท่ี ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเ ติม  ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการได ท่ี 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 11 อาคาร Q House สาทร ชั้น M, G และ 10 ถ.สาทรใต 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-670-4900 

 ผูสนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศจะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเอง 

 ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได  โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
ประกาศ ตาง ๆ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ  เพื่อท่ี
บริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได 
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คําจํากัดความ 

โครงการ  หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี 

กองทุน/กองทุนรวม  หมายถึง  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธาน ี

กฎหมายหลักทรัพย หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน 
หนังสือซักซอมความเขาใจ หนังสือผอนผันและ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่
ไดแกไขเพิ่มเติม 

การประกันรายได  หมายถึง การจัดใหมีบุคคลอื่นเขารับประกันรายไดจากการ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามจํานวนและ
ภายในระยะเวลาที่ประกันไว 

 บริษัทจดทะเบียน หมายถึ ง    บริ ษั ทที่ มี ห ลั กทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ ก า ร จดทะ เบี ยน 
ใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม  

นายทะเบียนหนวยลงทุน  หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ไดรับ
ใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ที่มีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานัก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและที่ได
แกไขเพิ่มเติม  

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   หมายถึง ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ซึ่ง
หมายถึง ผูที่ ทําหนาที่ตัดสินใจลงทุน หรือจําหนายไป
ซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
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ผูรับประกันรายได หมายถึง ผูที่ทําสัญญาประกันกับบริษัทจัดการกองทุนรวมใน
การใหประกันวากองทุนรวมจะไดรับรายไดจากการ
จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ตามจํานวนและ
ภายในระยะเวลาที่รับประกันไว 

ผูสอบบัญชี  หมายถึง  ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยู
ในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี และที่ไดแกไข
เพิ่มเติม 

ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทํา
หนาที่ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทุน  หมายถึง  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

ท่ีปรึกษา  หมายถึง  บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัท
จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ล ง ทุ น ห รื อ จํ า ห น า ย
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่
ไดมาจากการลงทุนซึ่งมีหนาที่ คุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน  หมายถึง  บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปน
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความ
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน และที่ได
แกไขเพิ่มเติม 

ผูจองซื้อท่ัวไป   หมายถึง   ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการทั่วไปตามที่
ระบุไวในโครงการ และมิใชบุคคลดังตอไปนี้ 

(1)   ผูจองซื้อพิเศษ  และ 

(2)   เจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูให
 สิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน   

ผูจองซื้อพิเศษ   หมายถึง  ผูลงทุนที่จองซื้อหนวยลงทุนที่จะไดรับการจัดสรร
หนวยลงทุน เปนพิ เศษกว าผู จองซื้ อทั่ วไปตาม
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ร า ยละ เ อี ย ดที่ กํ า หนดในประก าศสํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ทั้งนี้ ผูจองซื้อพิเศษใหมีรายนามตามที่กําหนดไวใน
หนังสือช้ีชวนฉบับแจกจาย 

ผูลงทุนตางดาว   หมายถึง    ผูลงทุนที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลที่มีสิทธิใน
ที่ดินเสมือนคนตางดาวตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
หรือกฎหมายวาดวยอาคารชุด แลวแตกรณี 

กลุมบุคคลเดียวกัน  หมายถึง  กลุ ม บุ ค ค ล เ ดี ย ว กั น ตามประกาศ  สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ที่  สน .  2 5 / 2 5 5 2  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2552 และที่แกไขเพิ่มเติม   

การประเมินคา   หมายถึง การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค
สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอประชาชน โดยเปน
การประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน 
เงื่อนไขและขอจํากัดทางกฎหมาย ขอจํากัดอื่นของการ
ใชประโยชน รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบัน 
และรายละเอียดอื่นที่ เกี่ยวของรวมทั้งการสํารวจ
ทรัพยสินตามสภาพที่เปนอยู 

การสอบทานการประเมินคา หมายถึง  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิได
มีการสํารวจทรัพยสิน 

รายงานการประเมินคา  หมายถึง    รายงานของบริษัทประเมินคาทรัพยสินซึ่ งระบุ 
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการประเมินคาหรือการ
สอบทานการประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยการใหความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนผูลงลายมือช่ือใน
รายงานดังกลาว 
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บุคคลท่ีเก่ียวของ   หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ที่  สน . 
29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ
ในการปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

รายไดประจํา   หมายถึง    รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุน
ร ว ม ไ ด รั บ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ใ ห บุ ค ค ล อื่ น ใ ช
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน คาเชา คาบริการ 
เปนตน และใหหมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายได
ดังกลาวดวย 

การบริหารอสังหาริมทรัพย   หมายถึง    การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยู
ในสภาพที่ดีและพรอมที่จะใชหาผลประโยชนได
ตลอดเวลา  ตลอดจนการจัดหาผลประโยชนจาก
อสั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ดั ง ก ล า ว ด ว ย ต า มป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ที่ สน.25/2552 รวมทั้งการ
บริหารอสังหาริมทรัพยตามที่กฎหมายหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

ตลาดหลักทรัพย  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  หมายถึง  ก อ ง ทุ น ร ว มที่ บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จั ด ตั้ ง ขึ้ น โ ด ย มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนาย
หนวยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมทั้งประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ               

สน. 25/2552 หมายถึง  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ที่  สน . 
25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง
และจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2552 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม  

หนวยลงทุน  หมายถึง  หนวยลงทุนของกองทุนรวม 
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หนังสือคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย หมายถึง หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารพาณิชยเปนผูออกให
กองทุนรวมเพื่อเปนประกันรายไดจากการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  

มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณ  

มูลคาทรัพยสินสุทธิ หมายถึง  มูลคาทรัพยสินของกองทุนหักดวยหน้ีสิน ซึ่งคํานวณ
ตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ  

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเงินทุนที่กองทุนระดมทุนได  และนําไป 
จดทะเบียนเปนกองทรัพยสินไว กับสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

วันทําการ  หมายถึง  วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 
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ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ท่ีอยูบริษัทจัดการ  :    เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้นเอ็ม, จี และ 10 
   ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท (02) 670 – 4900 โทรสาร (02) 679 – 1824  

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1  ช่ือโครงการ (ไทย)  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 

 1.2  ช่ือโครงการ (อังกฤษ)  :  Dusit Thani Freehold and Leasehold Property Fund  

1.3  ช่ือยอ  :  DTCPF 

1.4  ประเภทโครงการ  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง  

 1.6  อายุโครงการ  :       ไมกําหนดอายุโครงการ 

2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย   
และมูลคาขั้นต่ําในการจองซื้อ 

2.1  จํานวนเงินทุนของโครงการ  :  4,094,000,000 บาท (สี่พันเกาสิบสี่ลานบาท) 

 เงื่อนไข  : ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของ
โครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดขนาดของ
กองทุนรวมที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
ไดตามที่    บริษัทจัดการเห็นสมควร นอกจากนี้บริษัทจัดการอาจจะ
มีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนได  

2.2  มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน  :  10 บาท (สิบบาท) 

2.3  จํานวนหนวยลงทุน  :  409,400,000 หนวย (สี่รอยเกาลานสี่แสนหนวย) 

2.4  ประเภทหนวยลงทุน  :  ระบุช่ือผูถือ  

2.5  ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย  :  10 บาท (สิบบาท) 

2.6  มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ  :  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาท) 
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3.  วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน  

3.1  วัตถุประสงคของโครงการ :  

 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป  โดยนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเชา
อสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะ
เปนการใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุง
กอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผู ถ ือหนวยลงทุน  รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสินอื่นและ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกําหนดกฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน :  

3.2.1  การลงทุนคร้ังแรก 

 บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดจากการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมมาลงทุนโดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

(ก) ลงทุนโดยการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งปลูกสราง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับ
กิจการโรงแรม และเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการ
ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต  โดยกองทุนรวมจะใหบริษัท ดุสิตธานี 
จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินการเพื่อใหกองทุนรวมสามารถลงทุนในทรัพยสินขางตนได  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการเห็นวา บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) สามารถเปนผูดําเนินการ
ดังกลาวได เนื่องจากบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขาย
ทรัพยสินกับบริษัท ลากูนารีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ต รีสอรท ดี
เวลลอปเมนต จํากัด และบริษัท ลากูนา แกรนด จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์  และไดมี
การชําระราคาซื้อขายทรัพยสินบางสวนประมาณรอยละ 99 ของราคาซื้อขายทั้งหมดแลว 
ซึ่งในสัญญาจะซื้อจะขายดังกลาวมีขอกําหนดใหบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
สามารถแจงใหเจาของกรรมสิทธิ์โอนทรัพยสินใหแกบริษัทในเครือของบริษัท ดุสิตธานี 
จํากัด (มหาชน) หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยได ซึ่งภายใตสัญญาตกลงกระทําการ
เพื่อการลงทุนระหวางกองทุนรวมกับบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) บริษัท ดุสิตธานี 
จํากัด (มหาชน) จะชําระเงินคาซื้อขายงวดสุดทายใหกับเจาของกรรมสิทธิ์โดยกําหนดให
เจาของกรรมสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวใหแกกองทุนรวมโดยตรงในคราว
เดียวกัน  

 (ข) ลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบดวยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับกิจการ
โรงแรม และเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ 
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(ค) ลงทุนโดยการเชาทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยที่ดิน 
พรอมสิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารณูปโภคที่ เกี่ยวของกับกิจการโรงแรมเปน
ระยะเวลา 30 ป และกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

โรงแรมดุสติธานี ลากูนา ภูเก็ต 

 ขอมูลท่ัวไปและที่ต้ัง (ภาพรวม) 

 โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต เปนโรงแรมขนาดใหญระดับ 5 ดาว ที่ต้ังอยูในจังหวัดภูเก็ต และเปน
โรงแรมประเภทรีสอรทที่ไดรับการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะ มีรูปแบบการตกแตงและการบริการซึ่ง
คํานึงถึงเอกลักษณของความเปนไทยในทุก ๆ รายละเอียด มีพ้ืนที่กวางขวาง และสะดวกสบาย ทั้งนี้ 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต เปนโรงแรมที่ต้ังขึ้นเปนแหงแรก และมีทําเลที่ต้ังที่ดีที่สุดในกลุมลากูนา 
ภูเก็ต คอมเพล็กซโดยมีพ้ืนที่ติดชายหาดบางเทาเปนแนวยาว ขนาบขางดวยทะเลสาบขนาดใหญ และ
หองพักสวนใหญสามารถมองเห็นทะเลได จึงทําใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ประกอบดวยหองพักแบบ Deluxe และ 
Suite จํานวนรวม 226 หอง และวิลลาจํานวน 28 หลังรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิเชน 
หองอาหาร รวม 6 หอง บาร ศูนยออกกําลังกาย (Fitness) สถานบริหารสุขภาพ (Spa) สระวายน้ํา สนาม
เทนนิส หองจัดเลี้ยง หองประชุมสัมมนา บริการซักรีด ตลอดจนศูนยบริการขอมูลธุรกิจ อินเตอรเน็ต 
24 ช่ัวโมง และรานคา เปนตน 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ต้ังอยูเลขที่ 390 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
บนเนื้อที่ประมาณ 38 ไร 3 งาน 70.5 ตารางวา ซึ่งจังหวัดภูเก็ตถือเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหง
หนึ่งของประเทศไทย  

แผนที่ต้ังของโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 
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ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต มีหองสําหรับใหเชาพักจํานวน 226 หอง และวิลลาจํานวน 28 หลัง
ประกอบดวย อาคารโรงแรมสูง 3 ช้ัน พ้ืนที่ใชสอยทั้งสิ้นประมาณ 17,200 ตารางเมตร และอาคารอื่นๆ 
จํานวน 12 หลัง โดยอาคารโรงแรมไดสรางเสร็จและเปดดําเนินกิจการเมื่อป 2530 และมีการดูแล 
ซอมแซม และปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบดวย ลิฟทโดยสารจํานวน 2 ชุด ระบบผลิตกระแสไฟฟา
ฉุกเฉิน และระบบปองกันอัคคีภัยและสปริงเกอรในอาคาร 

การบริหารจัดการ 
โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ปจจุบันดําเนินการบริหารโดย บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  ภายใต
สัญญาบริหารจัดการซึ่งทําขึ้นระหวาง บริษัท ลากูนารีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนหนึ่งใน
เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาคารโรงแรม กับ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด(มหาชน) มาเปน
ระยะเวลา 23 ป ซึ่งสัญญาบริหารฉบับลาสุดจะครบกําหนดในวันที่ 30 กันยายน 2555 

 

รายละเอียดของโรงแรมที่กองทุนรวมจะลงทุน  
ปจจุบันโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ลากูนารีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ภูเก็ต รีสอรท ดีเวลลอปเมนต จํากัด และบริษัท ลากูนา แกรนด จํากัด ซึ่งไดเขาทําสัญญา
จะซื้อจะขายทรัพยสินกับบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ กองทุนรวมจะลงทุนในโรงแรมดุสิตธานี 
ลากูนา ภูเก็ต โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ) เปนผูดําเนินการเพื่อใหกองทุนรวมสามารถลงทุนใน
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอาคารโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต (โดยไมรวมวิลลาจํานวน 28 หลัง) พรอม
งานระบบและอุปกรณตางๆ ซึ่งประกอบดวย 
 
(1) ที่ดินจํานวน 6 แปลง ประกอบดวยโฉนดที่ดินเลขที่ 5917, 11956, 42109, 45114, 45115 (โฉนดที่ดิน

เลขที่ 45114 และ 45115 แบงแยกจากโฉนดเลขที่ 42110) และบางสวนของโฉนดเลขที่ 5971  มีเนื้อที่
ปรากฏบนโฉนดประมาณ 33 ไร 2 งาน 60.3 ตารางวา  อยางไรก็ตาม เนื่องจากเปนการซื้อขายใน
อัตราเหมา และยังมิไดมีการแบงรังวัดโฉนดบางโฉนดอยางชัดเจน อีกทั้งจากการคาดคะเนพบวาเนื้อ
ที่บางสวนบนโฉนดที่ดินเลขที่ 5917 และ 42109 อาจลดลงเนื่องจากถูกน้ําทะเลกัดเซาะ ดังนั้น เนื้อที่
หลังจากการรังวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลง และนอยกวาที่ปรากฏอยูบนโฉนด 
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รายละเอียดที่ดินของโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 
เนื้อที่ดิน ลําดับที ่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน 

ไร งาน ตารางวา 
กรรมสิทธ์ิ หมายเหต ุ

1 5971 111 13 2 53 บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด 
โฮเทล จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท  ภู เก็ต  รีสอรท  ดี เวล 
ลอปเมนต จํากัด 

พื้นที่สวนที่กองทนุรวมลงทนุ
เทากับ 13 ไร 1 งาน 41 ตาราง
วา 

2 5917 152 2 - 20.2 
3 11956 171 - - 77.9 

บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด 
โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ลากูนาแกรนด จํากัด 

4 42109 159 17 - 84.6 
5 45114 169 - 3 33.2 
6 45115 170 - - 18.3 

บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด 
โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 

 

      
รวมเนื้อที ่ที่กองทุนรวมลงทุน 33 2 60.3   

หมายเหตุ ท่ีดินบางสวนของโฉนดเลขที่ 5917, 11956, 5971, 45114 และ 42109 ตองดําเนินการจดทะเบียนภาระจํายอมใหแก 
บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ภูเก็ต รีสอรท ดีเวลลอปเมนต จํากัด เพ่ือใชเปนทางเดิน ทางรถ 
เพ่ือเปนทางเขาออกและการฝงระบบสาธารณูปโภคใตพ้ืนดิน  

สิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารณูปโภค พรอม สิ่งอํานวยความสะดวก อาทิเชน 

• อาคารโรงแรม 3 ช้ัน โดยมีหองพักทั้งสิ้นจํานวน 226 หอง  

• อาคารสวนตอนรับและสํานักงาน 

• อาคารสปา (Angsana Spa) 

• อาคารหองประชุม 

• อาคารหองอาหาร (Laguna Café) 

• อาคารหองอาหารไทย (เรือนไทย) 

• อาคารหองอาหาร (Casuarina Beach Restaurant) 

• อาคารหองอาหารอิตาเลี่ยน (La Trattoria Restaurant)  

• อาคารหองอาหาร (Pool Hut) 

• อาคารหองจัดเลี้ยง  

• อาคาร Water Sport Shop 

• สนามเทนนสิ 

• สระวายน้ํา 

(2) เฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี   
ลากูนา ภูเก็ต 
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รายละเอียดหองพักของโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 
ลักษณะหอง จํานวนหอง พื้นที่ 

(ตารางเมตร) 

 Deluxe Lagoon View  Rooms 48 32 

 Deluxe Sea View Rooms 24 32 

 Deluxe Ocean Front Rooms 113 32 

 Deluxe Club Rooms 28 35 

 Landmark Suite 10 64 

        Dusit Suite 2 72 

        Princess Suite 1 72 

รวม 226  
  

ผลการดําเนินงานและอัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 5 ปยอนหลังของโรงแรม 
ในชวงระหวาง ป 2548 - 2552 โรงแรมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 67.98 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2548 2549 2550 2551 2552 

รายไดคาหองพัก (พันบาท) 147,384 265,252 313,576 296,719 274,078 

ร ายได จ ากก ารจํ าหน า ยอ าหารและ
เครื่องดื่ม (พันบาท) 

91,466 150,825 166,182 156,502 130,828 

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ (พันบาท) 13,584 18,842 33,968 21,253 20,582 

รายไดรวม (พันบาท) 252,434 434,919 513,726 474,474 425,488 

อัตราการเขาพักเฉลี่ย (%) 58.43 73.43 77.02 67.94 63.08 

อัตราเฉลี่ยคาหองพัก  
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท/หอง) 

3,083 4,379 4,936 5,280 5,267 

จุดเดนของโรงแรม 

• โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต เปนโรงแรมที่ต้ังขึ้นเปนแหงแรก และมีทําเลที่ต้ังที่ดีที่สุดใน
กลุมลากูนา ภูเก็ต คอมเพล็กซ ซึ่งมีอาณาบริเวณติดชายหาดและขนาบขางดวยทะเลสาบขนาด
ใหญ นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมตอกับโรงแรมอื่นในกลุมลากูนา ภูเก็ต คอมเพล็กซ ทําให
สามารถเขาไปใชบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆจากโรงแรมอื่นๆได   

• หองพักมีความสวยงาม โดยผสมผสานเอกลักษณของความเปนไทย และหองพักสวนใหญ
สามารถมองเห็นทะเลได 
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• อยูใกลสนามบินนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต และไมไกลจากตัวเมืองและหาดปาตอง ซึ่งเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดภูเก็ตมากนัก 

• เปนโรงแรมในระดับ 5 ดาว ที่มีการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาอยางเต็มที่ มีรูปแบบการ
ตกแตงและบริการซึ่งคํานึงถึงเอกลักษณของความเปนไทยในทุก ๆ รายละเอียด  

• โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต อยูภายใตการบริหารจัดการโดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนผูประกอบกิจการโรงแรมมาเปนระยะเวลามากกวา 40 ป จึงถือวาเปนผูมี
ประสบการณในการบริหารและจัดการโรงแรมและเปนที่รูจักของทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ  ทําให เปนที่มั่นใจไดวาคุณภาพและบริการของโรงแรมจะเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ช่ือเสียงของโรงแรมเปนที่รูจักและเขาถึงนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และกลุม
ลูกคาประชุมและสัมมนา (MICE) อยางกวางขวาง  

 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

ขอมูลท่ัวไปและที่ต้ัง (ภาพรวม) 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหินเปนโรงแรมขนาดใหญระดับ 5 ดาว แหงหนึ่งในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
โดยไดรับรางวัล World Luxury Beach Resort Award 2009 จากการคัดเลือกของ World Luxury 
Hotel Award ทั้งนี้ โรงแรมดุสิตธานี หัวหินเปนโรงแรมประเภทรีสอรทที่ไดรับการออกแบบที่มี
ลักษณะเฉพาะโดยผสมผสานความเปนไทยกับยุโรป มีพ้ืนที่กวางขวาง ติดชายหาดที่สวยงาม และ
สะดวกสบาย แตกตางจากโรงแรมแหงอื่นในพื้นที่ใกลเคียงกัน ประกอบดวยหองพักในสวนของโรงแรม
แบบ Superior, Deluxe, Club และ Suite จํานวนรวม 296 หอง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 
อาทิเชน หองจัดเลี้ยง หองประชุมและสัมมนา หอประชุมขนาดใหญที่สุดในภาคใตตอนบน นอกจากนี้ 
ยังมีสนามเทนนิส สระวายน้ํา ศูนยบริหารรางกาย “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) “เทวารัณย สปา” 
Dusit Shop รานบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑและสินคานานาชนิด รวมทั้งรานคายอยขายสินคาพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก รานขายเบเกอรี่ “Dusit Gourmet” บริการรถรับสง (Limousine) บริการจัดทัวรนอกสถานที่ 
บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการเสริมสวย บริการซักอบรีด รับสง
ไปรษณีย เปนตน  

 
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ต้ังอยูเลขที่ 1349 ถนนเพชรเกษม อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่
ประมาณ 105 ไร 72 ตารางวา ซึ่งตั้งอยูระหวางเขตอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีและอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งทั้งสองอําเภอนี้ถือเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศ เนื่องจากมีชายหาดที่สวยงาม สงบเงียบ และอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ มีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก จึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย 
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แผนที่ต้ังของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มีหองสําหรับใหเชาพัก 296 หอง ประกอบดวย อาคารโรงแรมสูง 7 ช้ัน จํานวน 
1 หลัง พ้ืนที่ใชสอยทั้งสิ้นประมาณ 29,601 ตารางเมตร และอาคารอื่นๆ จํานวน 13 หลัง โดยอาคาร
โรงแรมไดสรางเสร็จและเปดดําเนินกิจการเมื่อป 2533 และมีการดูแล ซอมแซมและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบดวย ลิฟทโดยสารจํานวน 4 ตัว ระบบ
ผลิตกระแสไฟฟาฉุกเฉิน ระบบผลิตน้ําเพื่อใชในกิจการของโรงแรม และระบบปองกันอัคคีภัยและสปริง
เกอรในอาคาร 

การบริหารจัดการ 
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ปจจุบันดําเนินการบริหารโดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูเชาจาก
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาคารโรงแรม ภายใตสัญญาเชาระยะยาวที่เกี่ยวของ 
ซึ่งทําขึ้นระหวางบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด(มหาชน) 
โดยโรงแรมอยูภายใตการบริหารของกลุมดุสิตนับตั้งแตเปดดําเนินการมาเปนระยะเวลา 20 ป  

 
รายละเอียดของโรงแรมที่กองทุนรวมจะลงทุน  
กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนระยะเวลา 30 ป และซื้อเฟอรนิเจอร 
ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยเริ่มจาก
วันที่กองทุนไดเขาทําสัญญาเชากับบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาคารโรงแรม 
รวมถึงบรรดาทรัพยสิน  เครื่องอุปกรณ และวัสดุตกแตงตางๆ ที่ติดตั้งและใชงานภายในโครงการโรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน ประกอบดวย 
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(1) สิทธิการเชาที่ดินจํานวนทั้งสิ้น 5 แปลง (โฉนดที่ดินเลขที่ 6101, 24102, 24103 และบางสวนของ
โฉนดที่ดินเลขที่ 6102 และ 24104) เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 63 ไร 1 งาน 60 ตารางวา  

 
      รายละเอียดที่ดินที่กองทุนจะเชาโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

เนื้อที่ดิน 
ลําดับที ่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน 

ไร งาน ตารางวา 
กรรมสิทธ์ิ 

1 6101 50 (59) 17 3 73 

2 6102 4 (60) 27 1 30 

3 24102 49 (172) 18 - 34 

4 24103 48 (173) 17 - 38 

5 24104 2 (174) 24 2 97 

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) 

รวม 105 - 72  

ทีดินที่จะใหเชาแกกองทนุ 63 1 60  

ที่ดินสวนที่มไิดมกีารเชา* 41 3 12  
   หมายเหตุ  *เนื่องจากที่ดินบางสวนมิไดเกี่ยวของกับการดําเนินงาน เชน สวนของพื้นที่สนามดานหนาโรงแรม ซึ่งกองทุนจะมิไดดําเนินการ

เชาจาก บริษัทฯ ดังนั้น ที่ดินที่กองทุนจะเชาจากบริษัทฯ คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 6101, 24102, 24103 และบางสวนของโฉนด
เลขที่ 6102 และ 24104 รวมพื้นที่ 63 ไร 1 งาน 60 ตารางวา 

 
(2) สิทธิการเชาสิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารณูปโภค พรอม สิ่งอํานวยความสะดวก ดังนี้ อาทิเชน 

• อาคารโรงแรม 7 ช้ัน โดยมีหองพักทั้งสิ้นจํานวน 296 หอง 

• อาคาร The Pavillion 

• อาคาร The Royal Dusit Hall 

• อาคารครัวไทย 

• อาคารครัวริมทะเล 

• อาคาร Boat House 

• อาคารซุมน้ําทรงไทย 

• อาคารบําบัดน้ําเสีย 

• อาคารเก็บแก็ส 

• อาคารหองเครื่อง 

• สนามเทนนิส 4 สนาม 

• สระบัวขนาดใหญ 

• สระวายน้ํา 2 สระ  
 

 (3) เฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี   
หัวหิน 
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รายละเอียดหองพักของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
ลักษณะหอง จํานวนหอง พื้นที่ 

(ตารางเมตร) 

 Superior Rooms 176 36 

 Lanai 33 36 

 Club Rooms 53 36 

        Dusit Grand  25 75 

 Dusit Suite 5 84 

        Lanai Suite 2 84 

 Presendential  Suite 2 170 

รวม 296  
 

ผลการดําเนินงานและอัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 5 ปยอนหลังของโรงแรม 
 
ในชวงระหวาง ป 2548 - 2552 โรงแรมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 61.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2548 2549 2550 2551 2552 

รายไดคาหองพัก (พันบาท) 198,815 220,885 220,531 205,824 179,834 

ร ายได จ ากก ารจํ าหน า ยอ าหารและ
เครื่องดื่ม (พันบาท) 

122,152 134,432 133,170 135,613 121,455 

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ (พันบาท) 25,506 27,107 29,520 28,310 20,829 

รายไดรวม (พันบาท) 346,473 382,423 383,221 369,747 322,117 

อัตราการเขาพักเฉลี่ย (%) 61.45 69.17 66.99 57.69 54.40 

อัตราเฉลี่ยคาหองพัก  
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท/หอง) 

3,011 2,819 3,022 3,277 3,060 

 

จุดเดนของโรงแรม 

• เปนโรงแรมประเภทรีสอรทริมทะเลมีที่ต้ังอยูในบริเวณที่มีหาดทรายสวยงามที่สุดแหงหนึ่ง
ในเขตสถานที่พักตากอากาศ ระหวางอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมที่สะดวก พรอมดวยระบบ
สาธารณปูโภคที่ครบครัน  
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• เปนโรงแรมที่มีช่ือเสียงดานการจัดงานเลี้ยง ประชุมและสัมมนา โดยมีหอประชุมเดอะ รอยัล 
ดุสิตฮอลล ซึ่งมีพ้ืนที่รวมประมาณ 3,000 ตารางเมตร ซึ่งถือวามีขนาดใหญที่สุดในภาคใต
ตอนบน โดยเคยจัดประชุม Asian Summit 2 ครั้ง และ Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC) 2 ครั้ง 

• อยูภายใตการบริหารโดยและภายใตสัญญาบริหารจัดการกับบริษัท ดุสิตธานี จํากัด(มหาชน) 
ซึ่งประกอบกิจการโรงแรมมาเปนระยะเวลามากกวา 40 ป จึงถือวาเปนผูมีประสบการณใน
การบริหารและจัดการโรงแรมและเปนที่รูจักของทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ซึ่งทําให
ช่ือเสียงของโรงแรมเปนที่รูจักและเขาถึงนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูสนใจอยางกวางขวาง 
ทําใหนาจะเปนที่มั่นใจไดวาคุณภาพและบริการของโรงแรมจะเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 

โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

ขอมูลท่ัวไปและที่ต้ัง (ภาพรวม) 

 โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยมีทําเลที่ต้ังอยูใจกลางเมืองเชียงใหม บริเวณ
ไนทบารซาร ถนนชางคลาน ซึ่งถือเปนยานการคาและแหลงชอปปงที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม การเดินทางสะดวกสบาย มีระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน และเปน
โรงแรมที่ไดรับการออกแบบใหมีความทันสมัยแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม มีการตกแตงและบริการที่
โดดเดน มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวในรูปแบบ Contemporary Thai Design โดยไดรับรางวัล 
World Best Award 2009 - Top 40 City Hotels in Asia จาก นิตยสาร World Travel & Leisure ทั้งนี้ 
โรงแรมมีกลุมลูกคาหลัก คือ คนรุนใหมที่ตองการประสบการณที่แปลกใหม ทันสมัย ประกอบดวย
หองพักในสวนของโรงแรมแบบ Deluxe และ Suite จํานวนรวม 131 หอง รวมถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน อาทิเชน หองอาหาร บาร หองจัดเลี้ยง สระวายน้ํา หองออกกําลังกาย “DFiT” และ
สถานบริการสุขภาพ (Spa) “เทวารัณย สปา” ทําใหสามารถรองรับความตองการของนักทองเที่ยวได
หลายประเภท 
 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ต้ังอยูเลขที่ 100 ถนนชางคลาน ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม บนเนื้อที่ประมาณ 4ไร 1 งาน 16 ตารางวา ซึ่งในปจจุบันจังหวัดเชียงใหมถือเปนแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมาโดยตลอด เนื่องจาก
จังหวัดเชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทั้งดานธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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แผนที่ต้ังของโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

       

 

 

 

 

 

 

ลักษณะอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม มีหองสําหรับใหเชาพักจํานวน 131 หอง ประกอบดวย อาคารโรงแรมสูง 11 
ช้ัน (รวมช้ันใตดิน) จํานวน 1 หลัง พ้ืนที่ใชสอยทั้งสิ้นประมาณ 5,184 ตารางเมตร และอาคารอื่นๆ 
จํานวน 2 หลัง ทั้งนี้ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม เดิมช่ือโรงแรมเชียงอินทซึ่งทางกลุมดุสิตไดเขาไปซื้อ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสราง และไดปรับปรุงอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด เพื่อ
เปลี่ยนภาพลักษณใหใหมและทันสมัย โดยไดเปดดําเนินการใหมเมื่อปลายป 2548 ภายใตเครื่องหมาย
การคา “ดุสิตดีทู” และมีการดูแล ซอมแซม และปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

ระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม ประกอบดวย ลิฟทจํานวน 3 ตัว เปนลิฟทโดยสารจํานวน 2 ตัว และ
ลิฟทขนของจํานวน 1 ตัว ระบบผลิตกระแสไฟฟาฉุกเฉิน และระบบปองกันอัคคีภัยและสปริงเกอรใน
อาคาร 

การบริหารจัดการ 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ปจจุบันดําเนินการบริหารโดย บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  ภายใต
สัญญาบริหารจัดการซึ่งทําขึ้นระหวาง บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาคาร
โรงแรม กับ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) โดยโรงแรมอยูภายใตการบริหารของกลุมดุสิตมาตั้งแต
เริ่มเปดดําเนนิการใหม รวมเปนระยะเวลา 5 ป 
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รายละเอียดของโรงแรมที่กองทุนรวมจะลงทุน  

ปจจุบันโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูก
สรางอาคารโรงแรม รวมถึงบรรดาทรัพยสิน  เครื่องอุปกรณ  และวัสดุตกแตงตางๆ ที่ติดตั้งและใชงาน
ภายในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ซึ่งกองทุนรวมจะลงทุนในโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม โดย
การรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอาคารโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม พรอมงานระบบและ
อุปกรณตางๆ โดยตรงจากเจาของกรรมสิทธิ์ซึ่งไดแก บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด(มหาชน) 
ประกอบดวย 

(1) ที่ดินจํานวนทั้งสิ้น 7 แปลง (โฉนดที่ดินเลขที่ 20166, 20167, 12435, 12434, 12433, 12432, 2503) 
เนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ไร 2 งาน 65 ตารางวา 

รายละเอียดที่ดินของโรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม 
เนื้อที่ดิน 

ลําดับที ่ โฉนดเลขที่ เลขที่ดิน 
ไร งาน ตารางวา 

กรรมสิทธ์ิ 

1 20166 2683 - 3 19 

2 20167 2655 - 2 33 

3 12435 2654 - - 84 

4 12434 2684 - - 73 

5 12433 2685 - - 79 

6 12432 2687 - - 94 

7 2503 2687 - 1 83 

บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรตี้ส จํากัด 
(มหาชน) 

 

รวมเนื้อที่สุทธิ 2 2 65  

(2) สิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารณูปโภค พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ดังนี้ 

• อาคารโรงแรม 11 ช้ัน (รวมช้ันใตดิน) โดยมีหองพักทั้งสิ้นจํานวน 131 หอง 

• อาคารสํานักงาน 3 ช้ัน 
(3) เฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู 

เชียงใหม 

รายละเอียดหองพักโรงแรมดสุิต ดีทู เชียงใหม 
ลักษณะหอง จํานวนหอง พื้นที่ 

(ตารางเมตร) 
 Deluxe Rooms 74 32 
 Club Deluxe Rooms 28 32 
 Studio Suite 28 64 
 Suites Two-Bedroom (D’Suite) 1 128 

รวม 131  
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ผลการดําเนินงานและอัตราการเขาพัก (Occupancy Rate) 4 ปยอนหลังของโรงแรม 
ในชวงระหวาง ป 2549 – 2552 โรงแรมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 43.52 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2549 2550 2551 2552 

รายไดคาหองพัก (พันบาท) 59,306 82,205 77,836 49,134 

รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม (พันบาท) 18,365 26,170 26,823 18,169 

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ (พันบาท) 5,317 9,257 8,277 4,826 

รายไดรวม (พันบาท) 82,988 117,632 112,935 72,128 

อัตราการเขาพักเฉลี่ย * (%) 35.16 47.91 50.95 40.04 

อัตราเฉลี่ยคาหองพัก  
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม * (บาท/หอง) 

3,545 3,501 3,211 2,588 

* โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหมเปนโรงแรมใหมที่เพิ่งเร่ิมเปดดําเนินการมาเปนระยะเวลาประมาณ 5 ป ประกอบกับ เกิดปญหา
เหตุการณไมสงบทางการเมือง รวมถึงปญหาหมอกควันในเขตเมืองเชียงใหม 

จุดเดนของโรงแรม 

• โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม เปนโรงแรมที่ต้ังอยูใจกลางเมืองเชียงใหม บริเวณไนทบารซาร 
ถนนชางคลาน ซึ่งถือเปนยานการคาและแหลงชอปปงที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม 
มีการคมนาคมที่สะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน  

• เปนโรงแรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีการออกแบบที่ทันสมัย เนนในดานความสดใสและมี
ชิวิตชีวา รวมทั้งการใหบริการที่นาประทับใจ โดยไดรับรางวัล World Best Award 2009 - 
Top 40 City Hotels in Asia จาก นิตยสาร World Travel & Leisure 

• อยูภายใตการบริหารจัดการโดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูประกอบกิจการ
โรงแรมมาเปนระยะเวลามากกวา 40 ป จึงถือวาเปนผูมีประสบการณในการบริหารและ
จัดการโรงแรมและเปนที่รูจักของทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ทําใหเปนที่มั่นใจไดวา
คุณภาพและบริการของโรงแรมจะเปนไปตามมาตรฐานสากล ช่ือเสียงของโรงแรมเปนที่รูจัก
และเขาถึงนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และกลุมลูกคาประชุมและสัมมนา (MICE) อยางกวางขวาง 
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เง่ือนไขในการลงทุน 

(1)  ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในทรัพยสินไดทุกรายการตามที่ระบุ
ไวในโครงการนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอเพิกถอนการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมและ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน
ตามสัดสวนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน   

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะลงทุนในทรัพยสินไดตามที่ระบุไว
ขางตน (แลวแตกรณี) แต (ก) ไมสามารถลงทุนในทรัพยสินได ไมวาจะเปนบางสวนหรือ
ทั้งหมดเนื่องจากทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยไมเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไวหรือมิได
เปนไปตามขอกําหนดในโครงการ หรือมีเหตุอื่นใดอันทําใหกองทุนรวมไมสามารถลงทุนใน
ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยได และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับทรัพยสินที่เปน
อสังหาริมทรัพย และ/หรือ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบตอทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย
และบริษัทจัดการเห็นวาเหตุดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม  บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะ 

(2.1) พิจารณาลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยเพียงบางสวน เฉพาะในกรณีที่
ทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 75 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดยบริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนขอกําหนด และ/หรือ เงื่อนไขในการลงทุนใน
ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยดังกลาว รวมถึงพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่
เกี่ยวของในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจายเงิน คาตอบแทนและเงินอื่นใด หรือ 
ขอสัญญาหรือขอกําหนดใดๆ ตามความเหมาะสม  หรือ  

(2.2) พิจารณาเลิกกองทุนรวมกอนการลงทุนในทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยหาก
ทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนมีมูลคานอยกวารอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน อยางไรก็ดี 
กองทุนรวมจะพิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ  

ถึงแมทรัพยสินที่บริษัทจัดการจะพิจารณาใหกองทุนรวมลงทุนมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 75 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมภายหลังการลงทุน บริษัทจัดการอาจเลือกที่จะ
ไมลงทุนโดยใหเลิกกองทุนรวมตามขอ (2.2) ก็ได  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกที่จะ
ลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ (2.1) ของวรรคกอนแลว หากบริษัทจัดการประสงคจะนําเงินที่
ไดจากการระดมทุนสวนที่เหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินอื่นนอกจากทรัพยสินตามที่
กําหนดไวในโครงการ กองทุนรวมจะตองไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนของกองทุน



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 
 

 - 21 - 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2553                        

รวม ซึ่งในกรณีดังกลาวบริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนได
เสียกับการลงทุนดังกลาว 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะลงทุนในทรัพยสินไดตามที่ระบุไว
ขางตน (แลวแตกรณี) แตกองทุนรวมจะไมดําเนินการลงทุนในทรัพยสิน และบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการเลิกกองทุนรวม โดยไมตองขอมติ และ/หรือ ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
และ/หรือไมตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรม และ/หรือใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่กองทุนรวม
จะลงทุน ถูกพักหรือถูกเพิกถอน 

ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวม (1) หรือ (2) หรือ (3) ขางตน เงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับ
คืนจะเปนไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งจะใกลเคียงกับจํานวนเงินทุนของ
โครงการที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมหักคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น  ใน
กรณีดังกลาวนี้ผูถือหนวยลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไดรับเงินลงทุนคืนในจํานวนที่ตํ่ากวา
มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน (ตํ่ากวา 10 บาท)  
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ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  
             

เงินลงทุนในทรัพยสิน รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,985,200,000 บาท (สามพันเการอยแปดสิบหาลานสองแสนบาท
ถวน) โดยแบงเปน 

โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 

 คากรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาคารโรงแรม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,516,000,000 บาท (สองพันหารอย
สิบหกลานบาทถวน) 

 คากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแตง และอุปกรณ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 199,000,000 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบเกาลานบาท
ถวน) 

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

 คาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาคารโรงแรม รวมเปนเงินประมาณ 771,200,000 บาท (เจ็ดรอยเจ็ดสิบเอ็ดลาน
สองแสนบาทถวน) (รวมคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการเชา ประมาณ 8,000,000 บาท และ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการจํานอง จํานวน 200,000 บาท 

 คากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแตง และอุปกรณ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 137,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบเจ็ดลานบาท
ถวน) 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

 คากรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาคารโรงแรม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 291,000,000 บาท (สองรอยเกาสิบเอ็ด
ลานบาทถวน) 

 คากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแตง และอุปกรณ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 71,000,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดลานบาทถวน) 

ขอมูลราคาประเมิน 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 

1. ราคาประเมินของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรสจํากัด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2553 เทากับ 2,650 
ลานบาท (สองพันหกรอยหาสิบลานบาทถวน) โดยผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบวิธีการรายได (Income 
Approach) 

 ราคาประเมินของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรสจํากัด ถาปรับรายไดคาเชาใหสอดคลองตาม
สัญญาเชาระหวางกองทุนกับผูเชา ราคาประเมินจะเทากับ 2,643 ลานบาท ลดลงจากราคาประเมินเดิม 0.30% 

2.     ราคาประเมินของบริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสต) จํากัด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2553 เทากับ 2,674 ลานบาท 
(สองพันหกรอยเจ็ดสิบสี่ลานบาทถวน) โดยผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบวิธีการรายได (Income 
Approach) 
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 ราคาประเมินของบริษัท  ซาลแมนน (ฟารอีสต) จํากัด  ถาปรับรายไดคาเชาใหสอดคลองตามสัญญาเชา
ระหวางกองทุนกับผูเชา ราคาประเมินจะเทากับ 2,676 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากราคาประเมินเดิม 0.10% 

 

โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

1. ราคาประเมินของบริษัท ไทยประเมิน ลินน ฟลลิปป จํากัด ณ วันที่ 3 กันยายน 2553 เทากับ 1,183 ลานบาท 
(หนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบสามลานบาทถวน) โดยผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบวิธีการรายได (Income 
Approach) 

 ราคาประเมินของบริษัท ไทยประเมิน ลินน ฟลลิปป จํากัด ถาปรับรายไดคาเชาใหสอดคลองตามสัญญาเชา
ระหวางกองทุนกับผูเชาชวง ราคาประเมินจะเทากับ 997 ลานบาท ลดลงจากราคาประเมินเดิม 15.7% 

2. ราคาประเมินของบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล จํากัด ณ วันที่ 6 กันยายน 2553 เทากับ 977 ลานบาท (เการอย
เจ็ดสิบเจ็ดลานบาทถวน) โดยผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบวิธีการรายได (Income Approach)  

 ราคาประเมินของบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล จํากัด ถาปรับรายไดคาเชาใหสอดคลองตามสัญญาเชาระหวาง
กองทุนกับผูเชาชวง ราคาประเมินจะเทากับ 827 ลานบาท ลดลงจากราคาประเมินเดิม 15.3% 

โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

1. ราคาประเมินของบริษัท ไทยประเมิน ลินน ฟลลิปป จํากัด ณ วันที่ 3 กันยายน 2553 เทากับ 405 ลานบาท (สี่
รอยหาลานบาทถวน) โดยผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบวิธีการรายได (Income Approach) 

 ราคาประเมินของบริษัท ไทยประเมิน ลินน ฟลลิปป จํากัด ถาปรับรายไดคาเชาใหสอดคลองตามสัญญาเชา
ระหวางกองทุนกับผูเชา ราคาประเมินจะเทากับ 421 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากราคาประเมินเดิม 3.9% 

2.     ราคาประเมินของบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล จํากัด ณ วันที่ 6 กันยายน 2553 เทากับ 386 ลานบาท (สาม
รอยแปดสิบหกลานบาทถวน) โดยผูประเมินใชวิธีการประเมินแบบวิธีการรายได (Income Approach) 

 ราคาประเมินของบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล จํากัด ถาปรับรายไดคาเชาใหสอดคลองตามสัญญาเชาระหวาง
กองทุนกับผูเชา ราคาประเมินจะเทากับ 369 ลานบาท ลดลงจากราคาประเมินเดิม 4.3% 

ทั้งนี้กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพยสินทั้ง 3 รายการมูลคารวมทั้งสิ้น 3,985.2 ลานบาท ซึ่งจะเปนราคาที่สูงกวาราคา
ประเมินต่ําสุดจากการปรับรายไดคาเชาใหสอดคลองตามสัญญาเชาแลว เปนจํานวนเงิน 146.2 ลานบาท หรือ
ประมาณ 3.8% 

  
 3.2.2  การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนคร้ังแรก 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเปนการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สราง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับกิจการโรงแรม และเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และ
อุปกรณตางๆ ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต และโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม โดยการเชา
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโรงแรมดุสิตธานี หัวหินโดยมีระยะเวลาการเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่กองทุน
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รวมไดเขาทําสัญญาเชากับบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย และรับโอนกรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณตางๆ 

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะนําอสังหาริมทรัพยที่รับโอนกรรมสิทธิ์ออกใหเชาหรือใหเชาชวงแกผูประกอบกิจการ
โรงแรมซึ่งไดแก บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
ถือหุนไมตํ่ากวารอยละ 99.99 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท เพื่อนําไปจัดหาผลประโยชนและจาย
คาตอบแทนใหแกกองทุนรวมและบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัดจะวาจางใหบริษัท ดุสิตธานี จํากั ด 
(มหาชน) บริหารจัดการโรงแรมตอไป  

ทั้งนี้ ในการนําอสังหาริมทรัพยออกใหเชาและใหเชาชวง (แลวแตกรณี) แกผูประกอบการดังกลาว 
กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาใหเชาและใหเชาชวงมีกําหนดระยะเวลาการเชาคราวละ 3 ป โดยคิดคาเชาคงที่
และคาเชาแปรผัน ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 3.2.3 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเกี่ยวกับการ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 

นอกจากนี้ กองทุนรวมไดจัดใหมีผูรับประกันรายไดซึ่งไดแก บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียน โดยจะเปนไปตามสัญญาตกลงกระทําการระหวาง บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) กับ
กองทุนรวม จะมีการกําหนดใหบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) มีการรับประกันรายไดจากการปฏิบัติ
ตามสัญญาของบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด โดยการประกันคาเชารายปขั้นต่ําเปนจํานวนประมาณ 
381.3 ลานบาท 382.7 ลานบาท 384.6 ลานบาท และ 386.1 ลานบาท ตอป สําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 1 
ถึงปที่ 4 ตามลําดับ นอกจากนี้บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จะตกลงวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
พาณิชย ในวงเงินจํานวน 125 ลานบาทตอป ตลอดระยะเวลา 4 ปที่มีการรับประกันรายได โดยระบุให
กองทุนรวมเปนผูรับประโยชน 

นอกจากนี้ ผูเชาและผูเชาชวง (แลวแตกรณี) ตกลงใหคํามั่นแกกองทุนรวมวาจะเชาทรัพยสินที่เชาจาก
กองทุนรวมภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชาและเชาชวง (แลวแตกรณี) เปนระยะเวลา 3 ป หากกองทุนรวมมี
ความประสงคและไดใชสิทธิในการเรียกใหผูเชาและผูเชาชวงเชาทรัพยสินที่เชาตอไป โดยขอกําหนดและ
เงื่อนไขตาง ๆ จะเหมือนกับสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงเดิมทุกประการ รวมถึงสิทธิในการขอตออายุ
สัญญาเชาและสัญญาเชาชวงออกไปอีกครั้งละ 3 ป นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงแต
ละฉบับ ทั้งนี้ คาเชาคงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดหากกองทุนรวมและผูเชาและผูเชาชวงจะไดตกลงกัน
เปนอยางอื่น ทั้งนี้ เพื่อใหกองทุนรวมมีโอกาสในการประเมินผลการดําเนินงานของผูเชาทุกชวงเวลา 3 ป
เพื่อประโยชนในการจัดหาประโยชนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  

อนึ่ง กองทุนรวมอาจพิจารณาใหผูเชาและผูเชาชวงเชาทรัพยสินที่เชาตอไปภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเชา
และสัญญาเชาชวง ในกรณีที่ผูเชาและผูเชาชวงไมไดปฏิบัติผิดขอกําหนดใดๆ ในสัญญาเชาและสัญญาเชา
ชวง โดยในกรณีที่กองทุนรวมประสงคจะใหผูเชาและผูเชาชวงเชาทรัพยสินที่เชาตอ กองทุนรวมจะตอง
บอกกลาวใหผูเชาและผูเชาชวงทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน กอนวันสิ้นสุดอายุสัญญาเชาและสัญญา
เชาชวง (แลวแตกรณี) 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูเชาและ/หรือผูเชาชวงใหมนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาเชาและ/หรือสัญญาเชาชวงซึ่งรวมถึงวิธีการคํานวณคาเชาดวย  

ทั้งนี้ รายละเอียดการลงทุนและการจัดหาประโยชนสามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนึ่ง กองทุนรวมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยสินที่กองทุนรวม
ไดลงทุนไว ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผูเชาและ/หรือผูเชาชวง การเปลี่ยนแปลงวิธีการใชประโยชนใน
ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาโดยยังคงลักษณะธุรกิจโรงแรมบนที่ดินและอาคารที่ลงทุนไวเชนเดิม  กองทุน
อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชา
พ้ืนที่โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน  

ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนินธุรกิจใหเชาทรัพยสิน เพื่อวัตถุประสงคตางๆ   และ/หรือ เพื่อการจําหนาย จาย โอน 
ทั้งโครงการ  และ/หรือ เพื่อการแบงจําหนายทรัพยสินดังกลาวใหกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้กองทุนอาจ
ดําเนินการกอสรางหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยรวมถึงการขอหรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง หรือ
ใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เชน ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน ดําเนินการใดๆ 
เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการ หรือคณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะเห็นสมควรไดอีกดวย 
ทั้งนี้ การหาประโยชนของกองทุนรวมนั้นจะเปนไปตามขอกําหนด ขอผอนผัน ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกประการ  

บริหารจัดการ จายเงินปนผล ลงทุน 

วาจางบริหาร 

ใหเชาและใหเชาชวงทรัพยสินกองทุน 3 โรงแรม เปนเวลา 3 ป พรอมคํามั่นจะเชาอีกคราวละ 3 ป 

เจาของกรรมสิทธิ์ 

เจาของกรรมสิทธิ์ 

สิทธิการเชา 30 ป 

ลงทุน DTCPF บจ. ดุสิต     
แมนเนจเมนท  

บมจ.ดุสิตธานี 
 

นักลงทุน 
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การคํานวณคาเชาซึ่งบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด จะตองชําระใหแกกองทุนรวม 

คาเชาและคาเชาชวงที่ บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ในฐานะผูเชา และผูเชาชวง จะตองชําระใหแก
กองทุนรวม มีรายละเอียดโดยรวมดังตอไปนี้ (ทั้งนี้ ในการเชาหรือเชาชวงทรัพยสินดังกลาว คูสัญญาจะ
เขาทําสัญญาแยกตางหากจากกัน ดังนั้นจึงจะมีการกําหนดรายละเอียดการคํานวณคาเชาสําหรับแตละ
ทรัพยสินอีกครั้งหนึ่ง) 

1. ต้ังแตวันลงทุนจนถึงสิ้นในป 2553 

คาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับจากผู เชาหรือ ผู เชาชวง  ซึ่งไดแกบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท  จํากัด 
ประกอบดวยคาเชา 2 สวน ไดแก คาเชาคงที่และคาเชาแปรผันโดยใชหลักเกณฑตามสัดสวนระยะเวลา
การลงทุนจริงโดยใชวิธีการคํานวนตาม การคํานวณคาเชาซึ่งบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด จะตอง
ชําระใหแกกองทุนรวมตามขอ 2.1 และ 2.2 สําหรับปที่ 1-6 (กรณีมีการตอสัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชา
ชวง (แลวแตกรณี) เมื่อครบ 3 ปแรก) 

ในสวนคาเชาคงที่สําหรับเดือนธันวาคม 2553 บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ตกลงที่จะชําระคาเชา
ใหแกกองทุนรวมโดยการคํานวณเปนสัดสวนตามจํานวนวัน จากอัตราคาเชาคงที่รายปสําหรับเดือน
ธันวาคม จํานวน 25.625 ลานบาท หารดวย 31 วัน คูณดวยจํานวนวันนับตั้งแตวันที่สัญญาเชาหรือเชาชวง 
(แลวแตกรณี) ระหวางบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด กับ กองทุนรวม มีผลใชบังคับจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2553  

ในสวนคาเชาแปรผันนั้น ใหคํานวณตามสัดสวนระยะเวลาการลงทุนจริง ต้ังแตวันที่สัญญาเชาหรือเชาชวง
มีผลใชบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยวิธีการที่กําหนดในขอ 2.2 ตามอัตรารอยละของคาเชาแปร
ผันสําหรับปที่ 1-6 (กรณีมีการตอสัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชาชวง (แลวแตกรณี) เมื่อครบ 3 ปแรก) 
ดังที่จะไดกลาวตอไป  

2.  นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 

คาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับจากผู เชาหรือ  ผู เชาชวง ซึ่งไดแกบริษัท ดุสิต  แมนเนจเมนท  จํากัด 
ประกอบดวยคาเชา 2 สวน ไดแก คาเชาคงที่และคาเชาแปรผันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 คาเชาคงที่รายป (Fixed Rental)             

 ผูเชา และผูเชาชวงตกลงจะชําระคาเชาคงที่ในอัตรารวม 205 ลานบาทตอป โดยแบงชําระ 
เปนรายเดือน ดังนี้             

มกราคม  ประมาณ 25.625 ลานบาท 

กุมภาพันธ  ประมาณ 25.625 ลานบาท 
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มีนาคม  ประมาณ 20.5 ลานบาท 

เมษายน  ประมาณ 20.5 ลานบาท 

พฤษภาคม  ประมาณ 10.25 ลานบาท 

มิถุนายน  ประมาณ 10.25 ลานบาท 

กรกฎาคม  ประมาณ 10.25 ลานบาท 

สิงหาคม  ประมาณ 10.25 ลานบาท 

กันยายน  ประมาณ 10.25 ลานบาท 

ตุลาคม  ประมาณ 15.375 ลานบาท 

พฤศจิกายน  ประมาณ 20.5 ลานบาท 

ธันวาคม  ประมาณ 25.625 ลานบาท 

 
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการเชาตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาหรือสัญญาเชาชวง(แลวแตกรณี) และตลอด
ระยะเวลาที่มีการตออายุสัญญาเชาหรือสัญญาเชาชวงออกไป ผูเชาหรือผูเชาชวงใหคํามั่นแกกองทุนรวม 
และกองทุนรวมจะใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหอัตราคาเชาคงที่ที่ผูเชาหรือผูเชาชวงตองชําระใหแก
กองทุนรวมจะถือเปนคาเชาสวนใหญของกองทุนรวมสําหรับระยะเวลาดําเนินการดังกลาวของกองทุน
รวม ซึ่งอัตราคาเชาคงที่ดังกลาวจะตองไมตํ่ากวา 205 ลานบาทตอป เวนแตในกรณีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น
ใดที่คูสัญญาไมอาจควบคุมไดโดยไมใชความผิดของคูสัญญา ทั้งนี้อัตราคาเชาคงที่ดังกลาวจะใหเปนไป
ตามดุลยพินิจของกองทุนรวมซึ่งจะพิจารณารวมกับผูเชาโดยที่รายไดคาเชาที่กองทุนรวมไดรับอาจนํา
ประมาณการกําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA)ของทรัพยสิน
ที่กองทุนใหเชาหัก ดวยเงินสํารองสําหรับการซอมแซมเฟอรนิเจอรและอุปกรณ (FF&E reserve) และ
รายจายลงทุน (Capital Expenditure)มาเพื่อประกอบการพิจารณา                                 

ทั้งนี้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด จะตองชําระคาเชาในแตละเดือนตามจํานวนที่ไดระบุไวตามตาราง
ขางตน ดังนั้น ในกรณีที่บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ไมมีความสามารถชําระคาเชาดังกลาวไดเต็ม
จํานวน ใหถือวาคาเชาในจํานวนที่กองทุนรวมไมไดรับชําระเปนคาเชาคางชําระ (Accrued Unpaid 
Amount) และใหบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ชําระคาเชาคางชําระใหแกกองทุนรวมในเดือนถัดๆไป 
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โดยสามารถชําระคาเชาคางชําระดังกลาวได ก็ตอเมื่อ บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ไดชําระคาเชาคงที่
ตามจํานวนที่กําหนดไวในตารางเรียบรอยแลว  

2.2 คาเชาแปรผัน (Variable Rental) 

ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ตกลงที่จะชําระคา
เชาแปรผันเปนรายไตรมาส โดยคํานวณไดดังนี้ 

คาเชาแปรผัน =  [ ก x ( ข – ค – ง – จ – ฉ )] 

โดยที่ 

ก  =  อัตรารอยละของคาเชาแปรผัน ในอัตรารอยละ 90 ในชวงปที่ 1-6 หรือต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในกรณีมีการตอสัญญาเชา
หรือสัญญาเชาชวง เมื่อครบ 3 ปแรก) และในอัตรารอยละ 85 ในชวงปที่ 7-
12 หรือต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และในอัตรา
รอยละ 80 หรือต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2566 เปนตนไป 

ข  =  รายไดรวมจากการประกอบกิจการโรงแรมในไตรมาสนั้น (รายไดคาหองพัก 
รายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม และรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ) 

ค  =  ตนทุนรวมจากการประกอบกิจการโรงแรมในไตรมาสนั้น (ตนทุนคา
หองพัก ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม และตนทุนจาการดําเนินงานอื่นๆ)  

ง  =  คาใชจายรวมในการขายและบริหารจากการประกอบกิจการโรงแรม ใน
ไตรมาสนั้น 

จ  =  คาใชจายรวมการดําเนินงานอื่นจากการประกอบกิจการโรงแรม ในไตรมาส
นั้น (ภาษีโรงเรือน คาธรรมเนียมการบริหารโรงแรม คาธรรมเนียม
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) และคาธรรมเนียม
ประกันภัยเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) เปน
ตน) 

ฉ  =  ผลรวมของคาเชาคงที่รายป แบงชําระเปนรายเดือนสําหรับไตรมาสนั้น หรือ
สําหรับปนั้น (แลวแตกรณี) ตามที่กําหนดไวในขอ 2.1 

ทั้งนี้ ในรอบปบัญชีใดๆ หากผลรวมคาเชาแปรผันทั้งหมดที่บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 
ไดชําระใหแกกองทุนมีจํานวนมากกวา คาเชาแปรผันซึ่งบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 
ควรจะชําระตามผลลัพธที่ไดจากการคํานวณตามสูตรคํานวณในขอ 2.2 แบบรายป โดยใช
ขอมูลทางการเงินของบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ที่ปรากฏในงบการเงินประจําปที่
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนรวมตกลงจะนําเงินสวนตางดังกลาวไป
หักกลบกันกับคาเชาที่กองทุนรวมมีสิทธิไดรับจากบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ภายใน
รอบปบัญชีถัดไป  
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การประกันคาเชารายปเปนระยะเวลา 4 ป 

เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุน ในชวง 4 ปแรก นับจากวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท ดุสิต
ธานี จํากัด (มหาชน) ตกลงรับประกันการชําระคาเชารายป ซึ่งบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด จะตอง
ชําระใหแกกองทุนรวมตามขอกําหนดที่ไดระบุไวในสัญญาเชาและ/หรือสัญญาเชาชวง เปนจํานวนรวม
ไมนอยกวาคาเชาคงที่รายปดังนี้ 

ป 2554  จํานวน 381.3 ลานบาท 
ป 2555  จํานวน 382.7 ลานบาท 
ป 2556  จํานวน 384.6 ลานบาท 
ป 2557  จํานวน 386.1 ลานบาท (กรณีมีการตอสัญญาเชาหรือสัญญาเชาชวง เมื่อครบ 3 ปแรก) 

ในทุกสิ้นปบัญชีใด ๆ หากผลรวมของคาเชาคงที่ในแตละเดือนและคาเชาผันแปรที่ไดรับในแตละไตรมาส 
ตามที่บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ไดชําระไวในรอบปบัญชีนั้นๆนอยกวามูลคาคาเชารับประกันซึ่ง
บริษัทดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ตกลงรับประกันตามที่ระบุไวขางตน บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ตก
ลงที่จะรับผิดชอบสวนตางที่ บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ไมสามารถชําระได ใหแกกองทุนรวม
ภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาตกลงกระทําการ 

3.2.3 สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวม
ลงทุน   

กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาตามที่กําหนดในโครงการดังนี้  

(1) โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต  

ก. สัญญาตกลงกระทําการเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยกับบริษัท ดุสิตธานี 
จํากัด (มหาชน) สําหรับที่ดิน สิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวของ 

ข. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยกับบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) สําหรับ 
เฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณ 

(2) โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  

ก. สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยกับบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) 
สําหรับที่ดิน สิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ 

ข. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยกับบริษัท  ดุสิต  ไทยพร็อพเพอร ต้ีส  จํากัด 
(มหาชน) สําหรับ เฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณ 

(3) โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

ก. สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพยกับบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด 
(มหาชน) สําหรับที่ดิน สิ่งปลูกสราง และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ  
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ข. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพยกับบริษัท  ดุสิต  ไทยพร็อพเพอร ต้ีส  จํากัด 
(มหาชน) สําหรับ เฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณ 

ทั้งนี้ ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญในสัญญาดังกลาวขางตนจะเปนไปในลักษณะเดียวกัน 
เวนแตในสวนที่เปนเงื่อนไขเฉพาะของทรัพยสินนั้นๆ โดยสามารถสรุปขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาตางๆ ดังกลาวขางตนไดดังนี้   
สาระสําคัญของรางสัญญาในขอนี้ สรุปโดยบริษัท แอล เอส ฮอไรซัน จํากัด ที่ปรึกษา
กฎหมายของกองทุนรวม )  

1. สัญญาตกลงกระทําการเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

ผูรับสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 
 

ผูใหสัญญา • บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูดําเนินการใหกองทุนรวมสามารถ
ลงทุนในที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสรางและงานระบบที่ใชในการประกอบกิจการ
โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต (โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จะ
ดําเนินการให บริษัท ลากูนารีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ต 
รีสอรท ดีเวลลอปเมนต จํากัด และบริษัท ลากูนา แกรนด จํากัด ซึ่งเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวมโดยตรง ภายใต
สัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสินที่มีอยูกับบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดมี
การชําระราคาซื้อขายแลวไมนอยกวารอยละ 99 ของราคาซื้อขายทั้งหมด) 

• บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจะขายที่ดิน อาคาร
สิ่งปลูกสรางและงานระบบที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม  

 

ทรัพยสินที่จะลงทุน • ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสรางและงานระบบที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ไดแก  

1. ที่ดินจํานวน 6 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 5917, 11956, 42109, 45114, 45115 
(โฉนดที่ดินเลขที่ 45114 และ 45115 แบงแยกจากโฉนดเลขที่ 42110) และ
บางสวนของโฉนดเลขที่ 5971  รวมเปนเนื้อที่ประมาณ 33 ไร 2 งาน 60.3 
ตารางวา  

2. อาคารจํานวน 12 อาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกและงานระบบ 

• ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสรางและงานระบบที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม ไดแก 

1. ที่ดิน จํานวน 7 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 20166, 20167, 2503, 12432, 
12433, 12434 และ 12435 รวมเปนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร 2 งาน 65 ตารางวา 
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2. อาคารจํานวน 2 อาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกและงานระบบ  
 

ราคาทรัพยสินที่จะลงทุน  
• 2,516,000,000 บาท (สองพันหารอยสิบหกลานบาท) สําหรับที่ดิน อาคารสิ่ง

ปลูกสรางและงานระบบที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา 
ภูเก็ต โดยจะชําระเต็มจํานวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ 

• 291,000,000 บาท (สองรอยเกาสิบเอ็ดลานบาท) สําหรับที่ดิน อาคารสิ่งปลูก
สรางและงานระบบที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

 

การจดทะเบียนการโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่จะ
ลงทุน 

คูสัญญาทั้งสองฝายจะดําเนินการใหมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะ
ลงทุน ณ สํานักงานที่ดินหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเมื่อกองทุนรวมเห็นวา
เงื่อนไขบังคับกอนตามที่กําหนดในสัญญาสัญญาฉบับนี้ไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง
ครบถวนแลวโดยแจงใหดุสิตธานีทราบเปนลายลักษณอักษร  โดยคูสัญญาจะ
ดําเนินการจดทะเบียนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันทําการ นับ
จากวันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือภายในวันและเวลาที่กองทุนรวมจะแจงหรือได
แจงตอผูใหสัญญาลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน แลวแตวันใดจะ
เกิดขึ้นในภายหลัง   
 

คาใชจาย กองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบ คาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุน 
 

เหตุผิดนัด • เหตุผิดนัดโดยผูใหสัญญา 
ในกรณีที่ผูใหสัญญาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญา
ฉบับนี้หรือสัญญาที่เกี่ยวของในสวนที่เปนสาระสําคัญ หรือคํารับรองที่ใหไวใน
สัญญาฉบับนี้หรือสัญญาที่เกี่ยวของ และผูใหสัญญาไมสามารถดําเนินการแกไข
และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 10 (สิบ) วันทําการ นับจากวันที่ไดรับ
แจงเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวมถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น (ทั้งนี้ 
กองทุนรวมอาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดไมเกิน 10 (สิบ) วัน
ทําการ หากการผิดสัญญาดังกลาวไมเสี่ยงตอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงตอกองทุนรวม) หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่กองทุนรวมกําหนด 
ทั้งนี้ เวนแตการผิดสัญญาดังกลาวเกิดจากเหตุสุดวิสัย    

อยางไรก็ดี ในกรณีที่การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อ ไม
สามารถกระทําไดเนื่องจากความผิดของผูใหสัญญาใหถือวาเปนเหตุผิดนัดตาม
สัญญาฉบบันี้ทันที เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย  
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• เหตุผิดนัดโดยกองทุนรวม 

ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่เปนสาระสําคัญของ
สัญญาฉบับนี้ หรือผิดคํารับรองที่เปนสาระสําคัญตามที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้ 
และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับจากวันที่กองทุนรวมไดรับแจงเปนลายลักษณ
อักษรจากผูใหสัญญาถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่
คูสัญญาไดตกลงกัน ทั้งนี้ เวนแต การผิดสัญญาดังกลาวเกิดจากเหตุสุดวิสัย  
 

การเลิกสัญญาและการเรียก
คาเสียหาย 

• กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกลาวใหแกผูใหสัญญาทราบเปน
ลายลักษณอักษร หรือ ฟองรองใหปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และเรียกคาเสียหาย
จากผูใหสัญญาหากมีเหตุผิดนัดโดยผูใหสัญญา 

• ผูใหสัญญามีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกลาวใหแกกองทุนรวมทราบเปน
ลายลักษณอักษร หรือ ฟองรองใหปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และเรียกคาเสียหาย
จากกองทุนรวมได หากมีเหตุผิดนัดโดยกองทุนรวม 

• ใหสัญญาฉบับนี้เปนอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังตอไปนี้ โดยที่คูสัญญาแตละฝาย
ไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น  

o เมื่อไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะซื้อภายในระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญาฉบับนี้ โดยเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันมิใช
ความผิดของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง และคูสัญญาตกลงเลิกสัญญา  

o เมื่อคูสัญญาตกลงรวมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี้ 

 

 
2. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย 
 

ผูซื้อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 
 

ผูขาย • บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูขายเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึง
ตราและอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 
(โดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการให บริษัท ลากูนารีสอรท 
แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ต รีสอรท ดีเวลลอปเมนต จํากัด และ
บริษัท ลากูนา แกรนด จํากัด ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ โอนกรรมสิทธิ์ใน
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ทรัพยสินใหแกกองทุนรวมโดยตรง ภายใตสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสินที่มีอยู
กับบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดมีการชําระราคาซื้อขายแลวไมนอย
กวารอยละ 99 ของราคาซื้อขายทั้งหมด) 

• บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูขายเฟอรนิเจอร 
ทรัพยสินติดตรึงตราและอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู 
เชียงใหม และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

 

ทรัพยสินที่ซื้อขาย เฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตราและอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ตาม
รายละเอียดที่กําหนดในสัญญา 
 

ราคาทรัพยสินที่ซื้อขาย 
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

• 199,000,000 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบเกาลานบาท) สําหรับเฟอรนิเจอร ทรัพยสิน
ติดตรึงตราและอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา 
ภูเก็ต 

• 71,000,000 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดลานบาท) สําหรับเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา
และอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

• 137,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบเจ็ดลานบาท)  สําหรับเฟอรนิเจอร 
ทรัพยสินติดตรึงตราและอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี 
หัวหิน 
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3. สัญญาเชาโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  
 

คูสัญญา • บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูใหเชา 

• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี ในฐานะผูเชา 

ทรัพยสินที่เชา • ที่ดิน จํานวน 5 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 6101, 24102, 24103 และบางสวนของ
โฉนดที่ดินเลขที่ 6102 และ 24104รวมเปนเนื้อที่ประมาณ 63 ไร 1 งาน 60 
ตารางวา ซึ่งเปนที่ต้ังของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  

• อาคารสิ่งปลูกสรางจํานวน 6 อาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกและงานระบบ ที่ใช
ประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  

ระยะเวลาการเชา ผูใหเชาตกลงใหกองทุนรวมเชาทรัพยสินที่เชาโดยมีกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ป 
นับตั้งแตวันที่จดทะเบียนสิทธิการเชา โดยคูสัญญาตกลงจะไปจดทะเบียนสิทธิการเชา
ทรัพยสินที่เชา ณ สํานักงานหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเมื่อกองทุนรวมเห็นวา
เงื่อนไขบังคับกอนตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง
ครบถวนแลวโดยแจงใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษร โดยคูสัญญาทั้งสองฝาย
จะดําเนินการจดทะเบียนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 10 (สิบ) วันทําการ 
นับจากวันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือภายในวันและเวลาที่กองทุนรวมจะแจงหรือได
แจงตอผูใหเชาทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วันทําการ แลวแตวัน
ใดจะเกิดขึ้นในภายหลัง 

คาเชา 763,000,000 บาท (เจ็ดรอยหกสิบสามลานบาท) สําหรับการเชาตลอดระยะเวลา 30 ป 
ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ โดยจะชําระเต็มจํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเชา
ตอเจาพนักงานที่เกี่ยวของ 

หนาที่ในการบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่เชา 

กองทุนรวมมีหนาที่ในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินที่เชา ทั้งในสวนที่เปนการ
ซอมแซมใหญ และการซอมแซมเล็กนอย 

การโอนสิทธิการเชาและการ
ใหเชาชวง 

• ภายในระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชาตกลงจะไมโอนสิทธิและ
หนาที่ใดๆ ภายใตสัญญาฉบับนี้ใหกับบุคคลอื่นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือ
ใหบุคคลใดๆ เขามาอยูแทน หรือกอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ ที่ทําใหบุคคลอื่นมี
สิทธิเขามาใชประโยชนในทรัพยสินที่เชา ทั้งนี้ ไมวาจะไดรับคาตอบแทน
หรือไมก็ตาม ยกเวนการโอนสิทธิและหนาที่ใดๆ ภายใตสัญญาฉบับนี้ใหกับ
บริษัทในเครือของผูใหเชาและหรือบริษัทดุสิตธานีจํากัด(มหาชน) ทั้งนี้ ผูใหเชา
จะตองแจงใหกองทุนรวมทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 
(สามสิบ) วันกอนการดําเนินการดังกลาว หรือตามที่คูสัญญาจะตกลงเปนอยาง
อื่น 

• ภายในระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมสามารถใหเชาชวง
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ทรัพยสินที่เชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนแกบุคคลใดๆ โดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจากผูใหเชาเปนลายลักษณอักษรอีก ทั้งนี้ กองทุนรวมจะดําเนินการใหผู
เชาชวงมีหนาที่ในการดูแลรักษาทรัพยสินที่เชา 

• ภายในระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะโอนสิทธิ 
และหนาที่ภายใตสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดใหแกบุคคลใดๆ ไดก็ตอเมื่อไดรับความ
ยินยอมจากผูใหเชาเปนลายลักษณอักษร และในกรณีดังกลาว กองทุนรวมจะ
ดําเนินการใหบุคคลดังกลาวผูซึ่งยอมรับการโอนสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญา
ฉบับนี้ ตกลงยอมผูกพันกับขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้และ 
สัญญาที่เกี่ยวของดวยคาใชจายของกองทุนรวมหรือผูรับโอนเอง ทั้งนี้ ผูใหเชา
จะใหความรวมมือตามที่จําเปนสําหรับการโอนสิทธิและหนาที่ดังกลาว เวนแต
เปนการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ใหแกกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust: REIT) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอน
สิทธิและหนาที่ใดๆ จากกองทุนรวม หรือเปนการแปรสภาพกองทุนรวมเปน
กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust: 
REIT) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวของ  

 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกันอัคคีภัย และ
วินาศภัยตางๆ (All Risks) และการกอวินาศกรรม (Terrorist Insurance) ที่จําเปนและ
สมควร เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา โดยมีวงเงินประกัน
ไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่
เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคา
ทรัพยสินที่เชาที่จัดทําขึ้นฉบับลาสุด ในขณะที่ไดเขาทําสัญญาประกันภัยหรือใน
ขณะที่มีการตออายุกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ โดยการประกันภัยดังกลาวจะระบุให
กองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวม และกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน 
ภายใตจํานวนทุนประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความเห็นชอบ  
ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันสําหรับการประกันภัย
ดังกลาวขางตนแตเพียงฝายเดียว และกองทุนรวมอาจมอบหมายหนาที่ในการจัดทํา
ประกันภัยดังกลาวขางตนใหผูเชาชวงทรัพยสินที่เชาเปนผูจัดทําตามที่กองทุนรวม
เห็นสมควรก็ได 

หลักประกัน ผูใหเชาตกลงจะจัดใหมีการจดทะเบียนจํานองทรัพยสินที่เชาใหแกกองทุนรวมใน
รูปแบบและเนื้อหาที่กองทุนรวมยอมรับ โดยมีวงเงินจํานองไมตํ่ากวา 1,300,000,000 
บาท (หนึ่งพันสามรอยลานบาท) เพื่อประกันการชําระหนี้ การปฏิบัติตามขอกําหนด
และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ และเพื่อประกันคาเสียหายใดๆ  รวมทั้งคาขาด
ประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชทรัพยสินที่เชาในการหาผลประโยชน
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ตามวัตถุประสงคของกองทุนรวมตามที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้ (ทั้งนี้ กองทุนรวม
จะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการจํานองในอัตรา
รอยละ 1 ของราคาประเมินทุนทรัพยตามที่เจาพนักงานที่เกี่ยวของกําหนดแตอยางสูง
ไมเกิน 200,000 บาท) 

ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูก
ทําลาย 

เพื่อประโยชนแหงขอนี้ให “คาสินไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถึง คาสินไหมทดแทน
จากการประกันภัย (ซึ่งไมรวมถึงคาสินไหมทดแทนซึ่งไดรับจากการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ/หรือ การประกันภัยอื่นใดที่
คูสัญญาแตละฝายเปนผูเอาประกันภัยเพิ่มเติมดวยคาใชจายของคูสัญญาฝายนั้นเอง
ทั้งสิ้น) 

1. เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่อาคารที่เชาไดรับ
ความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญ ทําใหไมอาจใชอาคารที่เชาเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจไดตอไป ทั้งนี้จะถือวาอาคารที่เชาไดรับความ
เสียหายอยางมีนัยสําคัญในกรณีที่พ้ืนที่ของอาคารที่เชาตั้งแตรอยละ 50 (หาสิบ) 
ขึ้นไปไมสามารถนําออกใชเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจไดตอไป คูสัญญา
ทั้งสองฝายตกลงที่จะดําเนินการดังตอไปนี้ ภายใน 90 (เกาสิบ) วันนับจากวันที่
กองทุนรวมและผูใหเชาไดรับทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นตออาคารที่เชาและ
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจายคาสินไหมทดแทนพื้นฐานจากบริษัทประกันภัยที่
เกี่ยวของ  

1.1 ในกรณีที่เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นในปที่ 1-25 ของระยะเวลาการเชา 
ผูใหเชาตกลงดําเนินการสรางอาคารหลังใหมขึ้นเพื่อทดแทนอาคารที่เชา 
หรือซอมแซมอาคารที่เชาดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยกองทุนรวมตก
ลงที่จะมอบคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการประกันอัคคีภัย 
และวินาศภัยตางๆ (All Risks) ที่กองทุนรวมไดรับทั้งหมดจากบริษัท
ประกันใหแกผูใหเชาเพื่อนําไปเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารขึ้น
ทดแทน หรือการซอมแซมอาคารที่เชาดังกลาว โดยผูใหเชาจะเปน
ผูดําเนินการจัดใหมีการกอสราง หรือซอมแซม ภายใตแบบแปลน 
แผนงาน และงบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกัน และภายใต
หลักเกณฑ  ขอกําหนด  บทบัญญั ติแหงกฎหมาย  หรือทางปฏิบั ติ
โดยทั่วไปที่เกี่ยวของกับการกอสราง หรือซอมแซมในขณะนั้น โดยผูให
เชาจะตองทําการกอสรางหรือซอมแซมใหแลวเสร็จภายใน 3 (สาม) ป
นับแตเกิดความเสียหาย และใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตาม
สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลตอไปตลอดระยะเวลาที่มีการกอสรางหรือ
ซอมแซมดังกลาวโดยใหถือวาอาคารที่สรางขึ้นใหม และเปนทรัพยสินที่
เชาตามสัญญาฉบับนี้ (ทั้งนี้ กองทุนรวมจะไมมีภาระหนาที่ในการชําระ
คาเชาเพิ่มเติมอีกแตอยางใด) 
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1.2 ในกรณีที่เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นในปที่ 26-30 ของระยะเวลาการ
เชา กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยการแจงใหผูใหเชา
ทราบเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาไมเกินกวา 60 (หกสิบ) วัน 
นับจากวันที่อาคารที่เชาไดรับความเสียหายดังกลาว และตกลงสงมอบ
เงินคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการประกันอัคคีภัย และ
วินาศภัยตางๆ (All Risks) ที่กองทุนรวมไดรับทั้งหมดจากบริษัทประกัน
เพื่อชดเชยคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชาใหแกผูใหเชาภายใน 30 
(สามสิบ) วันนับแตวันที่กองทุนรวมไดรับคาสินไหมทดแทน โดยผูให
เชาตกลงคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูโดยวิธีการคํานวณอางอิงตามวิธีเสนตรง ตามที่กําหนดใน
สัญญาฉบับนี้ ใหแกกองทุนรวมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่
กองทุนรวมบอกเลิกสัญญา  
ในกรณีที่เกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นในปที่ 26-30 ของระยะเวลาการ
เชาและกองทุนรวมไมประสงคจะบอกเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ ใหนําความ
ในขอ 1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

2. ภายใตบังคับของขอ 3. ในหัวขอนี้ และเวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปน
อยางอื่น ในกรณีที่อาคารที่เชาไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวนไมวาดวยเหตุ
ใดๆ โดยยังคงสามารถใชอาคารที่เชาบางสวนที่ไมเสียหายเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจตอไปได ผูใหเชาตกลงจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการซอมแซม
อาคารที่เชาดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยกองทุนรวมตกลงที่จะมอบคาสินไหม
ทดแทนพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากการประกันอัคคีภัย และวินาศภัยตางๆ (All Risks) 
ที่กองทุนรวมไดรับทั้งหมดใหแกผูให เชาเพื่อนําไปเปนคาใชจายในการ
ซอมแซมอาคารที่เชาดังกลาว โดยผูใหเชาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการ
ซอมแซมภายใตแบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลง
รวมกันและจะทําการซอมแซมใหแลวเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปนับแตเกิดความ
เสียหายดังกลาว   

3. เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่คากอสราง หรือ
คาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการกอสราง และ/หรือการซอมแซม
อาคารที่ เชา มีจํานวนเกินกวาคาสินไหมทดแทนพื้นฐานที่ไดรับจากการ
ประกันภัยดังกลาวหรือไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการซอมแซม ผูใหเชาตก
ลงจะรับผิดชอบคากอสราง คาซอมแซม และ/หรือคาใชจายสวนที่เกินดังกลาว  

4. กอนการใชสิทธิในขอ 1. ดังกลาวในหัวขอนี้ กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอ
การดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาอนุมัติกอน 
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ภาษีอากร คาธรรมเนียม และ
คาใชจาย 

• ผูใหเชาตกลงจะรับผิดชอบสําหรับภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใด
อันเกี่ยวกับการเชาทรัพยสินที่เชา และคาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญาฉบับนี้ 
(ถามี)  

• กองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบสําหรับอากรแสตมป และคาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนการเชาทรัพยสนิที่เชาตามสัญญาฉบับนี้  

• กองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบสําหรับคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เกี่ยวของกับ
การเชาทรัพยสินที่เชา ตามกฎหมายซึ่งใชบังคับอยูในเวลานี้ตลอดระยะเวลาการ
เชา 

 

สิทธิในการปฏิเสธกอน
สําหรับการเชาตอ 
 

ในระหวางระยะเวลาการเชาจนถึงระยะเวลา 1 (หนึ่ง)  ป นับจากสัญญาเชาฉบับนี้
สิ้นสุดลง ในกรณีที่ผูใหเชามีความประสงคที่จะนําทรัพยสินที่เชาออกใหบุคคลอื่นเชา
ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามที่ระบุไวในสัญญานี้แลว ผูใหเชาตกลง
ใหสิทธิกองทุนรวมหรือกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate 
Investment Trust: REIT) ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ ที่จะเชาตอกอนบุคคลอื่น (Right 
of First Refusal) ในการเชาทรัพยสินที่เชาจากผูใหเชา โดยหากผูใหเชาจะนํา
ทรัพยสินที่เชาออกใหบุคคลอื่นเชาภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาการเชาทันที 
ผูใหเชาจะตองบอกกลาวใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร (“หนังสือบอก
กลาวขอเสนอ”) ไมชากวาวันเริ่มตนปสุดทายของระยะเวลาการเชาเพื่อใหกองทุนรวม
พิจารณาลงทุนกอน และหากผูใหเชาจะนําทรัพยสินที่ เชาออกใหบุคคลอื่นเชา
ภายหลังจากนั้น ผูใหเชาจะตองสงหนังสือบอกกลาวขอเสนอใหแกกองทุนรวมทราบ
ลวงหนากอนวันที่ประสงคจะใหมีการเริ่มการเชาไมนอยกวา 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วัน 
โดยหนังสือบอกกลาวขอเสนอจะตองระบุถึงรายละเอียดในเบื้องตนของทรัพยสินที่
เชาที่จะเสนอใหเชา ขอกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวของ รวมถึงราคาขาย คาเชา หรือ
คาตอบแทนใดๆ และเงื่อนไขการชําระราคา (“ขอเสนอ”) ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึง
เงื่อนไขที่กําหนดในขอเสนอ ผูใหเชาตกลงใหสิทธิกองทุนรวมที่จะเชาทรัพยสินที่เชา
ไดในราคาที่ไมเกินรอยละ 95 (เกาสิบหา) ของราคาตลาด ณ วันที่ทําการใชสิทธิของ
กองทุนรวม โดยใหกําหนดราคาตลาดโดยใชราคาประเมินเฉลี่ยของผูประเมิน 2 
(สอง) ราย ซึ่งกองทุนรวมจะเปนผูเสนอรายชื่อผูประเมินทั้งหมดเปนจํานวน 4 (สี่) 
ราย และผูใหเชาจะเปนผูเลือกผูประเมิน 2 (สอง) ราย จากรายชื่อผูประเมิน 4 (สี่) ราย
ซึ่งกองทุนรวมไดเสนอ โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของใน
การประเมินราคาดังกลาว 

เมื่อไดรับหนังสือบอกกลาวขอเสนอจากผูใหเชา กองทุนรวมจะตองแจงความ
ประสงคในการลงทุนหรือตอบปฏิเสธการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยสินดังกลาว
เปนลายลักษณอักษร (“หนังสือตอบขอเสนอ”) ใหผูใหเชาทราบภายใน 9 (เกา) เดือน
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นับจากวันที่กองทุนรวมไดรับหนังสือบอกกลาวขอเสนอ หากกองทุนรวมตอบ
ปฏิเสธการลงทุนหรือไมไดแจงความประสงคในการลงทุนดังกลาวใหผูใหเชาทราบ
ภายในระยะเวลา 9 (เกา) เดือนนับจากวันที่กองทุนรวมไดรับหนังสือบอกกลาว
ขอเสนอดังกลาว ผูใหเชาสามารถจะนําทรัพยสินที่เชานั้นๆ ไปจําหนาย จาย โอนหรือ
ใหเชาแกบุคคลที่สามตอไปได แตทั้งนี้ ขอกําหนดและเงื่อนไขที่เสนอใหแกบุคคลที่
สามจะตองเปนขอเสนอในเบื้องตนที่ไมแตกตางหรือดีกวาขอเสนอที่ผูใหเชาเสนอ
ใหแกกองทุนรวม  

หากกองทุนรวมไดบอกกลาวแสดงความประสงคในการลงทุนในทรัพยสินที่เชา
ดังกลาวแลว คูสัญญาทั้งสองฝายจะรวมมือกันในการดําเนินการเพื่อใหไดรับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ 
รวมถึงการดําเนินการจดทะเบียนการเชาตอเจาพนักงานที่เกี่ยวของ ใหแลวเสร็จกอน
วันสิ้นสุดระยะเวลาการเชาตามสัญญานี้ หรือกอนวันที่ประสงคจะใหมีการเริ่มการเชา 
แลวแตกรณี ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงกันเปนอยางอื่น 
 

การเวนคืนทรัพยท่ีเชา • ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญทําใหไม
อาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได หรือในกรณีที่
กองทุนรวมเห็นวาทรัพยสินที่เชาซึ่งถูกเวนคืนบางสวนแตทําใหไมอาจใช
ทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได ใหสัญญานี้เปนอันยุติ
และยกเลิกตอกันโดยทันทีในวันที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนนั้น โดยผูใหเชาตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูโดยวิธีการคํานวณอางอิงตามวิธีเสนตรงตามที่
กําหนดในสัญญาฉบับนี้  

• ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนบางสวนและกองทุนรวมเห็นวาทรัพยสินที่
เชาซึ่งถูกเวนคืนบางสวนยังสามารถใชเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไป
ได  ให ถือว าสัญญานี้ยั งมีผลใชบังคับตอไป  โดยผู ให เช าตกลงจะเปน
ผูดําเนินการจัดใหมีการซอมแซมภายใตแบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่
คูสัญญาจะไดตกลงรวมกันและจะตองทําการซอมแซมใหแลวเสร็จภายใน 1 
(หนึ่ง) ปนับแตเกิดความเสียหายดังกลาว โดยใชเงินที่ไดรับมาจากการเวนคืน
ในการซอมแซม ในกรณีที่เงินที่ไดรับมาจากการเวนคืนไมเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินการซอมแซม ผูใหเชาตกลงจะรับผิดชอบสําหรับจํานวนเงินที่ยังขาดอยู  

• คูสัญญาตกลงใหสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้เฉพาะทรัพยสิน
ที่เชาในสวนที่ไมเสียหายและยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได โดยให
ถือวาทรัพยสินดังกลาวยังคงเปนทรัพยสินที่เชากันตามสัญญาฉบับนี้ตอไป ทั้งนี้ 
กองทุนรวมและผูใหเชาอาจตกลงเจรจาโดยสุจริตเพื่อกําหนดคาเชาสําหรับ
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ทรัพยสินที่เชาสวนที่ยังสามารถใชประโยชนไดตอไปภายใน 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันที่มีการเวนคืนดังกลาวเวนแตคูสัญญาจะตกลงกันขยายระยะเวลาการ
เจรจาดังกลาวออกไป 

• อนึ่ง  กอนการดําเนินการขางตน  กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอการ
ดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาอนุมัติกอน 

ทรัพยสินที่เชาถูกสั่งใหร้ือ
ถอน แกไข ดัดแปลง 

• ในกรณีที่ทรัพยสินที่ เชาถูกสั่งใหรื้อถอน แกไข  ดัดแปลง โดยคําสั่งของ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานสวนทองถิ่นใดๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญทําใหไมอาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนิน
ธุรกิจตอไปได ผูใหเชามีหนาที่ในการดําเนินการรื้อถอน แกไข ดัดแปลง 
ทรัพยสินที่เชาดังกลาวดวยคาใชจายของผูใหเชา เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานสวนทองถิ่นใดๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ผูให
เชามีหนาที่ในการจัดหาทรัพยสินใหมมาทดแทนทรัพยสินที่เชาเพื่อใหกองทุน
รวมสามารถใชทรัพยสินที่เชาเพื่อดําเนินกิจการตอไปไดโดยเร็ว อยางไรก็ดี ใน
กรณีที่กองทุนรวมเห็นวาการที่ทรัพยสินที่ เชาไดถูกสั่งใหรื้อถอน แกไข 
ดัดแปลง ดังกลาว ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนนั้นทําใหกองทุนรวมไมอาจใช
ทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได ใหสัญญาเชานี้เปน
อันยุติและยกเลิกตอกันโดยทันทีในวันที่ทรัพยสินที่เชาถูกสั่งใหรื้อถอน แกไข 
ดัดแปลง ทรัพยสินที่เชาดังกลาวไมวาทั้งหมดหรือบางสวนนั้น โดยผูใหเชาตอง
ชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
รวมถึงคาขาดประโยชนโดยวิธีการคํานวณอางอิงตามวิธีเสนตรงตามที่กําหนด
ในสัญญาฉบับนี้  

• ในกรณีที่ทรัพยสินที่ เชาถูกสั่งใหรื้อถอน แกไข  ดัดแปลง โดยคําสั่งของ
หนวยงานราชการหรือหนวยงานสวนทองถิ่นใดๆ ที่เกี่ยวของบางสวนและ
กองทุนรวมเห็นวาทรัพยสินที่เชาซึ่งถูกสั่งใหรื้อถอน แกไข ดัดแปลง บางสวน 
ยังสามารถใชเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได ใหถือวาสัญญานี้ยังมี
ผลใชบังคับตอไป โดยผูใหเชาตกลงจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการรื้อถอน 
แกไข ดัดแปลง ทรัพยสินที่เชาดังกลาวดวยคาใชจายของผูใหเชา เพื่อใหเปนไป
ตามคําสั่งของหนวยงานราชการหรือหนวยงานสวนทองถิ่นใดๆ ที่เกี่ยวของและ
จะตองดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) ปนับแตเกิดเหตุการณ
ดังกลาว  

• คูสัญญาตกลงใหสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้เฉพาะทรัพยสิน
ที่เชาในสวนที่ไมเสียหายและยังอยูในสภาพที่สามารถใชประโยชนได โดยให
ถือวาทรัพยสินดังกลาวยังคงเปนทรัพยสินที่เชากันตามสัญญาฉบับนี้ตอไป ทั้งนี้ 
กองทุนรวมและผูใหเชาอาจตกลงเจรจาโดยสุจริตเพื่อกําหนดคาเชาสําหรับ
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ทรัพยสินที่เชาสวนที่ยังสามารถใชประโยชนไดตอไปรวมถึงทรัพยสินสวนที่
ผูใหเชาหามาทดแทน ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่มีการรื้อถอน แกไข 
ดัดแปลงดังกลาว เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันขยายระยะเวลาการเจรจาดังกลาว
ออกไป 

• อนึ่ง  กอนการดําเนินการขางตน  กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอการ
ดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาอนุมัติกอน 

เหตุแหงการเลิกสัญญา ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้ ใหถือ
วาเปนเหตุแหงการเลิกสัญญา 

1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเชา  

2. คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา 

3. (ก) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม และกองทุนรวมไดแจงใหผูใหเชาทราบถึงการเลิก
กองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว  

(ข) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมโดยมี
สาเหตุมาจากความผิดของผูใหเชา 

(ค) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมโดยมิใช
ความผิดของผูใหเชา 

4. ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีคําสั่งให
เลิกกองทุนรวม และกองทุนรวมไดแจงใหผูใหเชาทราบถึงการเลิกกองทุนรวม
เปนลายลักษณอักษรแลวโดยที่คูสัญญาทั้งสองฝายมีหนาที่รวมกันและไดใช
ความพยายามอยางเต็มที่รวมกันเพื่อไมใหสัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสั่งของหนวยงานใดๆ ของรัฐเทาที่ไมขัด
ตอกฎหมายหรือคําสั่งของหนวยงานใดๆ ของรัฐที่มีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น 
เชน การจัดตั้งหรือจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุนรวมมี
อยูตามสัญญาฉบับนี้แลวก็ตาม 

5. เหตุแหงการเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นจากฝายผูใหเชา 

(ก) สิทธิการเชาตามสัญญานี้ถูกยึดหรืออายัดตามคําสั่งศาล 

(ข) ผูใหเชาไดยื่นคําขอตอศาลอันเกี่ยวกับการขอฟนฟูกิจการของผูใหเชาเอง 
หรือบุคคลอื่นไดยื่นคําขอตอศาลเกี่ยวกับการขอฟนฟูกิจการของผูใหเชา
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และศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอแลว 

(ค) ผูใหเชาถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยช่ัวคราว หรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือ
สั่งใหลมละลาย 

(ง) ผูใหเชาเลิกบริษัท หรือชําระบัญชีไมวาดวยเหตุใดๆ เวนแตเปนการปรับ
โครงสรางองคกรของผูใหเชา และการปรับโครงสรางองคกรดังกลาวไม
กระทบตอการใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาของกองทุนรวมตามที่
กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ และผูใหเชาจะตองดําเนินการใหผูรับโอน
ทรัพยสินที่เชาอันเนื่องมาจากการปรับโครงสรางองคกรดังกลาว ตกลง
รับโอนไปซึ่งสิทธแิละหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้ทุกประการ 

(จ) ในกรณีที่ผูใหเชาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือคํารับรองตามที่
ระบุไวในสัญญาฉบับนี้หรือสัญญาจํานองทรัพยสินที่เชาระหวางผูให
เชาและกองทุนรวม และผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติ
ใหถูกตองตามสัญญาภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือ
ทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญา
ไดตกลงกัน เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย  

(ฉ) ในกรณีที่ผูใหเชาไมดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวม
ตามสัญญาฉบับนี้ เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย 

6. บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือคํารับรองที่เปน
สาระสําคัญ ตามที่ระบุไวในสัญญาตกลงกระทําการซึ่ง บริษัท ดุสิตธานี จํากัด 
(มหาชน) เปนคูสัญญา  อันทําใหกองทุนรวมไมสมารถใชประโยชนใน
ทรัพยสินที่เชาไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

7. ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆที่จะกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอการ
ดําเนินการหรือสถานะทางการเงินของผูใหเชา หรืออาจกระทบกระเทือนตอ
การปฏิบัติตามสัญญานี้ของผูใหเชา อันทําใหกองทุนรวมไมสามารถใช
ประโยชนในทรัพยสินที่เชาไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

8. เหตุแหงการเลิกสัญญาที่เกิดขึ้นจากฝายกองทุนรวม 

 ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่เปนสาระสําคัญตามที่
ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไข และ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือ
ทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตก
ลงกัน เวนแต เปนเหตุสุดวิสัย 
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ผลของการเลิกสัญญา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) 
1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 1. ขอ 3. (ก) หรือ ขอ 3. (ค) ในหัวขอ

เหตุแหงการเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝาย
ไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย คาเชาลวงหนา หรือเงิน หรือประโยชนตอบ
แทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยาง
อื่น 

2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 2. หรือขอ 4. ในหัวขอเหตุแหงการ
เลิกสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยที่ผูใหเชาจะตองชําระคืนคาเชา
ลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูโดยใชวิธีการ
คํานวณอางอิงตามวิธีเสนตรงตามที่กําหนดในสัญญานี้ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวแทนกองทุนรวม (ถามี) ใหแกกองทุนรวม
ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
ฉบับนี้ 

 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 3. (ข) ขอ 5. ขอ6. หรือ ขอ 7. ใน
หัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที 
และผูใหเชาจะตองชําระคืนเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวใน
นามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุน
รวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
สัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาเชาชวงระหวางกองทุนรวมและ บริษัท ดุสิต แมนเนจ
เมนท จํากัด ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับแตวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง
 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กําหนดไวตามวรรค
กอนได  กองทุนรวมมีสิทธิที่จะซื้อทรัพยสินที่เชาจากผูใหเชาในราคาไมเกิน
รอยละ 95 (เกาสิบหา) ของราคาตลาด ณ วันที่ใชสิทธิซื้อ หักดวยคาเชาคงเหลือ
และเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาจะตองชําระใหแกกองทุนรวมตามที่
ระบุในวรรคขางตน ทั้งนี้ ใหกําหนดราคาตลาดโดยใชราคาประเมินเฉลี่ยของผู
ประเมิน 2 (สอง) ราย ซึ่งกองทุนรวมจะเปนผูเสนอรายชื่อผูประเมินทั้งหมดเปน
จํานวน 4 (สี่) ราย และผูใหเชาจะเปนผูเลือกผูประเมิน 2 (สอง) ราย จากรายชื่อผู
ประเมิน 4 (สี่) รายซึ่งกองทุนรวมไดเสนอ โดยกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกี่ยวของในการประเมินราคาดังกลาว อนึ่ง ขอตกลงนี้ไมตัดสิทธิ
ใดๆ และซึ่งกองทุนรวมมีอยูตามสัญญาจํานอง 

4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 8. ในหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา 
ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที โดยผูใหเชาไมจําตองคืนเงินคาเชา
ลวงหนาที่ไดรับจากกองทุนรวม ณ วันจดทะเบียนตามที่กําหนดในสัญญาฉบับ
นี้ ใหแกกองทุนรวมแตอยางใด และใหถือวาสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง  

5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเชาตามสัญญานี้ หรือเมื่อสัญญานี้เลิกกันไมวาดวยเหตุ
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ใดๆ และไมมีการตออายุสัญญาเชา กองทุนรวมจะสงมอบและยินยอมใหผูให
เชาเขายึดถือครอบครองทรัพยสินที่ เชาตามสภาพที่ เปนอยูในวันสงมอบ
ทรัพยสินที่เชา และไมวากรณีใดๆ ผูใหเชามีสิทธิกลับเขาครอบครองทรัพยสิน
ที่เชาไดโดยทันที และสามารถดําเนินการใดๆ กับทรัพยสินที่เชาไดตามที่
เห็นสมควร เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) กรณีที่มีการเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุการณตามที่ไดระบุไวในขอ 3. (ข) 
ขอ 5. ขอ 6.  และขอ 7. ในหัวขอเหตุแหงการเลิกสัญญา ซึ่งกองทุนรวม
ไมจํา เปนตองสงมอบทรัพยสินที่ เชา  จนกวาผู ให เชาจะได ชําระ
คาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหแกกองทุนรวม  

(ข) กรณีทรัพยสินที่เชาเสียหาย หรือสูญหาย หรือเสื่อมสลาย ไปทั้งหมด
หรือไมสามารถสงมอบไดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือการเสื่อมสภาพของ
ทรัพยสินที่เชา เนื่องจากการใชงานตามปกติหรืออายุการใชงานของ
ทรัพยสินที่ เชา  กองทุนรวมไมมีภาระหนาที่ใดๆ  ในการสงมอบ
ทรัพยสินที่เชาสวนที่มีความเสียหาย หรือสูญหาย หรือเสื่อมสลาย
ดังกลาวเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเชาตามสัญญานี้ หรือเมื่อสัญญานี้
เลิกกันไมวาดวยเหตุใดๆ และไมมีการตออายุสัญญาเชา เวนแตการเลิก
สัญญาเนื่องจากเหตุการณตามที่ไดระบุไวในขอ 3. (ข) ขอ 5. ขอ 6. และ 
ขอ 7.  กองทุนรวมตกลงจะดําเนินการ และ/หรือประสานงาน และ/หรือ 
ใหความรวมมือ ตามที่จําเปนและเทาที่อยูในวิสัยที่กองทุนรวมสามารถ
กระทําไดตามสมควรทุกประการ เพื่อใหผูใหเชาหรือบุคคลที่ผูใหเชา
กําหนดสามารถยื่นคําขอหรือยื่นคําขอโอนใบอนุญาตเปดโรงแรมและ
ใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวของ ตลอดจนดําเนินการจดทะเบียนยกเลิกการ
เชาทรัพยสินที่เชา การยกเลิกสัญญาเชาชวง ระหวางกองทุนกับดุสิต 
แมนเนจเมนท หรือบุคคลใดๆ และการจดทะเบียนปลดการจํานอง
ทรัพยสินที่เชา ภายในเวลา 30 (สามสิบ) วันหลังจากไดรับคํารองขอจาก
ผูใหเชาเปนลายลักษณอักษร 

6. ในกรณีที่สัญญานี้เลิกกัน คูสัญญายอมไมสิ้นสิทธิในการเรียกคาใชจายและ
คาเสียหายใดๆ ที่ไดมีอยูกอนมีการเลิกสัญญา คาใชจายและคาเสียหายที่เกิดขึ้น
อันเนื่องจากการเลิกสัญญา และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
หรือคาเสียหายใดๆ ที่สามารถเรียกรองไดตามกฎหมาย 
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ทั้งนี้ กองทุนรวมมีความประสงคที่จะนําทรัพยสินที่ลงทุนออกใหเชาหรือเชาชวงแกบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 
เพื่อใหนําไปใชในการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยสัญญาที่เกี่ยวของในการใหเชา หรือใหเชาชวงแกบริษัท ดุสิต แมนเนจ
เมนท จํากัด แบงเปน (1) สัญญาเชาสําหรับทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต (2) สัญญา
เชาสําหรับทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และ (3) สัญญาเชาชวงสําหรับที่ดิน อาคาร และ
งานระบบ และเชาเฟอรนิเจอร ทรัพยสินติดตรึงตรา และอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดย
สัญญาทั้งสามฉบับดังกลาว จะมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญในลักษณะเดียวกัน เวนแตในสวนที่เปนเงื่อนไขเฉพาะของ
ทรัพยสินนั้นๆ ซึ่งสามารถสรุปขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญของสัญญาตางๆ ดังกลาวขางตนไดดังนี้ 
 
4. สัญญาเชา/สัญญาเชาชวง 
 

ผูใหเชา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) 
 

ผูเชา บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด (“ผูเชา”) 
 

ทรัพยสินที่เชา 
 

 

ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมตกลงใหเชา
ทรัพยสินที่เชาและผูเชาตกลงจะเชาทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม  
 

ระยะเวลาการเชา 
 
 

กองทุนรวมตกลงใหผูเชาเชาทรัพยสินที่เชาโดยมีกําหนดระยะเวลา 3 (สาม) ป 
นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาฉบับนี้ (“ระยะเวลาการเชา”) ทั้งนี้ เวนแตกองทุนรวมไดใช
สิทธิตออายุสัญญาฉบับตอไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้  
 

เง่ือนไขการตอสัญญาเชา ในกรณีที่กองทุนรวมจะพิจารณาใชสิทธิตออายุสัญญาฉบับนี้ ผูเชาจะตองมีคาเฉลี่ย
จากผลการดําเนินการจริงของผูเชาสําหรับระยะเวลาการเชากอนหนาปที่มีการตออายุ
สัญญาเชาไมตํ่ากวารอยละ 50 ของคาเฉลี่ยผลการดําเนินการที่ปรากฏในประมาณการ
สําหรับระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาที่นํามาใชในการพิจารณาเงื่อนไขการตออายุ
สัญญาเชา  

คาเชาและการชําระคาเชา 
 
 
 

1. ผูเชาตกลงชําระคาเชารายเดือนใหแกกองทุนรวมสําหรับการเชาทรัพยสินที่เชา
ตามอัตราตามที่ระบุในเอกสารแนบทายของสัญญาฉบับนี้  (รายละเอียดปรากฏ
ตาม “การคํานวณคาเชา ซึ่งบริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด จะตองชําระใหแก
กองทุนรวม”) 

2. การชําระเงินคาเชาและเงินใด ๆ ตามสัญญานี้ดวยเช็ค ตราสารหรือต๋ัวเงินอื่นใด 
จะถือวาเปนการชําระเงินที่สมบูรณตอเมื่อกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บเงินตาม
เช็ค ตราสารหรือต๋ัวเงินนั้นไดแลวเทานั้น 

3. ผูเชาตกลงจะชําระคาเชาดังกลาวโดยวิธีการและสถานที่ที่คูสัญญาตกลงรวมกัน 
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4. ในกรณีที่ผูเชาไมสามารถชําระคาเชาคงที่ตามอัตราที่กําหนดไวเปนรายเดือน
ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายของสัญญาฉบับนี้  ผูเชายินยอมใหกองทุนรวม
คิดคาปรับสําหรับการชําระคาเชาลาชา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 (สิบหา) ตอป
ของจํานวนคาเชาที่คางชําระนั้นนับจากวันที่ครบกําหนดชําระจนกวากองทุน
รวมจะไดรับชําระคาเชาที่คางชําระครบถวน เวนแตคูสัญญาจะตกลงเปนอยาง
อื่น 

5.   ในกรณีที่ผูสอบบัญชีของผูเชาและผูบริหารโรงแรม ไดมีการตีความ หรือการจด
แจงในรายการทางบัญชีใดๆ เกี่ยวกับคาเชาแปรผันตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้
แตกตางกัน ใหถือเอาการตีความ หรือการจดแจงโดยผูสอบบัญชีของผูบริหาร
โรงแรม  เปนหลัก  

 

หนาที่ของผูเชา 
 
 

1. ผูเชาจะใชทรัพยสินที่เชาตามวัตถุประสงคของการเชาตามที่ระบุไวในสัญญา
ฉบับนี้และจะไมประกอบธุรกิจที่ไมถูกตองตามกฎหมายในทรัพยสินที่เชา
ดังกลาว 

2. เวนแตจะตกลงเปนอยางอื่น ผูเชาจะตองจัดใหมีผูบริหารโรงแรมในระดับสากล
ในการประกอบธุรกิจโรงแรมภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมยอมรับ 
ตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้และระยะเวลาการเชาที่จะไดมีการขยาย
ออกไป (หากมี) ซึ่ง ณ วันทําสัญญาฉบับนี้ ผูเชาและ ผูบริหารทรัพยสินไดเขาทํา
สัญญาจางบริหารงาน และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อบริหารทรัพยสินที่เชา 
ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมยอมรับ (“สัญญาจางบริหารงาน”) 

3. ผูเชาตกลงประกอบกิจการของโครงการ และธุรกิจที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงค
ในสัญญาฉบับนี้เทานั้น และผูเชาตกลงจะไมกอหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ เวนแต
การกอหนี้หรือภาระผูกพันอันเกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบธุรกิจตามปกติ
สําหรับโครงการและธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการ หรือการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือสัญญาที่เกี่ยวของ ผูเชาตกลงจะ
ดํารงสัดสวนของหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) ของผูเชา ในไวในอัตรา
ไมเกิน 2.5 ตอ 1 (2.5:1) โดยคํานวณเฉพาะการกอหนี้ซึ่งเปนการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน โดยไมรวมถึงการกูยืมเงินจากบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
ดังนี้  
1.    เปนการกูยืมเงินเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในเบื้องตน 

จํานวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบหาลานบาท) นับจากวันที่สัญญามีผลใช
บังคับ และ 

2.    เปนการกูยืมเงิน จํานวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลานบาท) ระหวางที่
สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับ ทั้งนี้ ในการกูยืมเงินจากบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 
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(มหาชน) ในสวนที่เกินกวาจํานวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลานบาท) จะ
กระทําก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมลวงหนาจากกองทุนรวมเทานั้น 

4. ผูเชาจะไม (1) ใหกูหรือใหสินเชื่อใดๆ (2) ค้ําประกันหรือรับผิดชดใชแกหรือเพื่อ
ประโยชนของบุคคลใดๆ หรือ (3) ยอมรับความรับผิดใดๆ โดยสมัครใจ (ไมวา
จะเกิดขึ้นแลวหรือไม) ที่เกี่ยวของกับหนาที่ของบุคคลใดๆ เวนแต เปนการ
ดําเนินการตามปกติวิสัยของธุรกิจ 

5. ผูเชาจะไมกอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพยสินที่เชา 

6. ผูเชาจะไมทําการเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองนิติบุคคล 
หรือขอบังคับบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ยกเวนการเปลี่ยนแปลงตามที่กฎหมายกําหนด หรือการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  หรือการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งไดรับอนุญาตจากกองทุนรวม 

7. ผูเชาจะดํารงสวนของผูถือหุนที่ปรากฏในงบการเงินประจําปและรายไตรมาสซึ่ง
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีไวไมใหตํ่ากวา 4,000,000 บาท (สี่ลาน
บาท) ตลอดเวลา 

8. ผูเชาจะจายเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหุนจากกําไรซึ่งไดรับ
จากการประกอบกิจการเทานั้น ทั้งนี้ สําหรับการดําเนินงานของโครงการ ผูเชาจะ
จายเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นใดจากกําไรที่ไดรับจากการดําเนินงานของ
โครงการในจํานวนที่ไมเกินกวาสวนตางของรายไดจากการดําเนินงาน และ
คาใชจายจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยจํานวนเงินใดๆ ที่ไมได
จายเปนเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นใดใหกับผูถือหุนของผูเชาตามเงื่อนไขที่
ไดกลาวไวขางตนนั้น ใหสะสมไวเพื่อจายในรอบปบัญชีถัดไป 

9. กอนหรือในวันที่มีการเชาตามสัญญาฉบับนี้ ผูเชาจะจัดใหมีบัญชีและมีเงิน
สํารองในบัญชีเพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานของโครงการในจํานวน
อยางนอยเทากับเงินสํารองในบัญชีสําหรับกิจการที่มีอยูกอนวันทําสัญญานี้ เพื่อ
ใชในการดําเนินกิจการและเพียงพอสําหรับการจัดซื้อสินคาใดๆ ที่จําเปนเพื่อให
กิจการโครงการมีความตอเนื่อง โดยใชเงินรับลวงหนาซึ่งผูเชาไดรับจากบริษัท 
ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ตามที่กําหนดในขอ 3. ขอยอย 1. โดยการชําระคืนเงิน
จํานวนดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญาตกลงกระทําการระหวาง
กองทุนรวมและบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  

 

การประกันภัย ผูเชาตกลงจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาเชาใน
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ลักษณะการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยผูเชา
รับทราบและตกลงวาวงเงินการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก จะไมตํ่ากวารายไดที่คาดวา
จะไดรับจากทรัพยสินที่เชาเปนระยะเวลา 3 (สาม) ป หักออกดวยคาใชจายผันแปร 
เชน คาจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม คาซักแหง เปนตน ตลอดระยะเวลาการเชา และการ
ประกันภัยดังกลาวจะระบุใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันรวม และใหผูเชาเปนผูรับ
ประโยชนตามกรมธรรม นอกจากนี้ ผูเชาตกลงจะจัดใหมีการทําประกันภัยสําหรับ
ทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาเชาในลักษณะการเอาประกันความเสี่ยงภัยบุคคลที่สาม 
(Public Liabilities) ภายใตจํานวนทุนประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมให
ความเห็นชอบ โดยผูเชาจะเปนผูรับผิดชอบชําระคาเบี้ยประกันสําหรับการประกันภัย
ดังกลาวทั้งหมดแตเพียงฝายเดียว  

เหตุผิดสัญญา 1. เหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยฝายผูเชา 

ก. ในกรณีที่ผูเชา ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงซึ่งเปนสาระสําคัญตามที่
ระบุไวในสัญญาฉบับนี้หรือสัญญาจางบริหารงาน หรือผิดคํารับรองซึ่ง
เปนสาระสําคัญที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้หรือสัญญาจางบริหารงาน และผู
เชาไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 30 
(สามสิบ) วันทําการนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิด
สัญญานั้นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตเปนเหตุ
สุดวิสัย  

อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูเชาผิดนัดการชําระคาเชาคงที่ขั้นต่ําตามที่กําหนด ให
ถือวาเปนเหตุผิดนัดตามสัญญานี้ทันที เวนแตการผิดนัดชําระคาเชาดังกลาว
จะเกิดจากสาเหตุใดๆ ที่สําคัญและมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ตออุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยและมีผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอการดําเนินกิจการโครงการอันทําใหอัตราการเขาพักลดลงอยาง
มีนัยสําคัญหรือทําใหรายไดของโครงการลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งกองทุน
รวมจะพิจารณาเพื่อเลื่อนระยะเวลาการจายคาเชาของผูเชาออกไปไดเปน
ระยะเวลาไมเกิน 1 ป เวนแตกรณีที่เหตุที่เกิดขึ้นดังกลาวเกิดขึ้นและยังคง
ดํารงอยูอยางตอเนื่อง โดยกองทุนรวมพิจารณาระยะเวลาการชําระคาเชา
ดังกลาวตามที่เห็นสมควรตอไป 

ข. เมื่อมีการแกไขเปลี่ยนแปลง การงดเวน หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือ
รับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชนใดๆ ที่ผูเชาไดรับจากหนวยงานของ
รัฐ เจาหนาที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งผูเชาจําเปนตองมีไว หรือใชใน
การประกอบธุรกิจหลักของผูเชา 

ค. ในกรณีที่ที่ประชุมของผู เชามีมติใหขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือ



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 
 

 - 49 - 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2553                        

บางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือควบบริษัทกับบุคคลอื่น ซึ่งกองทุน
รวมเห็นวามีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการชําระคาเชาหรือ
การปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ 

ง. ในกรณีที่บริษัท ดุสิตธานีจํากัด (มหาชน)  ปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดใดๆ ตามที่กําหนดในสัญญากระทําการระหวางบริษัท ดุสิตธานี 
จํากัด (มหาชน) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธาน ี
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการนําหนังสือค้ําประกันธนาคารเปนจํานวนไม
นอยกวา 125 ลานบาท มาวางเปนประกันแกกองทุนรวม 

จ. ผูเชา ไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ที่สําคัญตามสัญญาที่
เกี่ยวของซึ่งบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) หรือ ผูเชา 
เปนคูสัญญา (ขอกําหนดนี้จะระบุอยูในเฉพาะสัญญาเชาชวง)  

2. เหตุผิดนัดผิดสญัญาโดยฝายกองทุนรวม 

ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่เปนสาระสําคัญใดๆ 
ตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาที่เกี่ยวของซึ่งกองทุนรวมเปนคูสัญญา 
หรือผิดคํารับรองตามที่ใหไวในสัญญาฉบับนี้ และกองทุนรวมไมสามารถ
ดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 30 (สามสิบ) วันทําการ
นับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญานั้น หรือภายใน
ระยะเวลาใดๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลง
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนผลเนื่องมาจากกรณีดังตอไปนี้ 

ก. การที่บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) ในฐานะคูสัญญา
ของสัญญาเชาที่ดินและอาคารไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญา
เชาที่ดินและอาคาร หรือผิดคํารับรองที่กําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินและ
อาคาร (ขอกําหนดนี้จะระบุอยูในเฉพาะสัญญาเชาชวง) 

ข. เปนเหตุสุดวิสัย 

 

การเลิกสัญญาและการเรียก
คาเสียหาย 

1. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้โดยบอกกลาวใหแกผูเชาทราบเปนลาย
ลักษณอักษร หรือ ฟองรองใหปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และ เรียกคาเสียหายจาก
ผูเชาได และใชสิทธิบังคับเอากับหลักประกันตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้
หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตามที่ไดกําหนดไวในเหตุผิดนัดผิดสัญญาตาม
สัญญาฉบับนี้เกิดขึ้น 

ทั้งนี้ ไมวากองทุนรวมจะใชสิทธิในการเลิกสัญญาเชาฉบับนี้หรือไม ผูเชาตกลง
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ชดใชคาเสียหายและ/หรือ คาใชจายอื่นใดอันเกิดจากเหตุผิดนัดในวรรคแรก 

2. ในกรณีที่กองทุนรวมโอนสิทธิและหนาที่ภายใตตามสัญญาฉบับนี้ ทั้งกองทุน
รวมและผูเชามีสิทธิยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยการบอกกลาวแกคูสัญญาอีกฝายเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน และคูสัญญาไมมีสิทธิ
เรียกรองใดๆ ตอคูสัญญาอีกฝายหน่ึง เวนแตสิทธิและหนาที่ที่เกิดขึ้นกอนการ
เลิกสัญญาดังกลาว 

3. ในกรณีที่กองที่กองทุนรวมปฏิบัติผิดสัญญา ผูเชามีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้โดย
บอกกลาวใหแกกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร หรือ ฟองรองใหปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบับนี้ และ เรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมไดตามที่กําหนดไวใน
สัญญาฉบับนี้หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตามที่ไดกําหนดไวในเหตุผิดนัด
ผิดสัญญาตามสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้น  

 

ผลของการเลิกสัญญา  
 

1. เมื่อสัญญานี้เลิกกันไมวาดวยเหตุใดๆ ผูเชาจะตองสงมอบและยินยอมใหกองทุน
รวมเขายึดถือครอบครองทรัพยสินที่เชาไดทันที และไมวากรณีใดๆ กองทุนรวม
มีสิทธิกลับเขาครอบครองทรัพยสินที่เชาไดโดยทันที และสามารถดําเนินการ
ใดๆ  กับทรัพยสินที่ เชาไดตามที่ เห็นสมควร  โดยผู เชาไมมีสิทธิ เรียกรอง
คาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ ผูเชาไมจําตองสงมอบทรัพยสินที่เชาคืนใหแก
กองทุนรวมหาก (ก) ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาดังกลาวสูญหายหรือเสื่อมสลาย
ไปทั้งหมดหรือไมสามารถสงมอบได เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือการใชงาน
ตามปกติหรืออายุการใชงานของอาคารที่เชาหรือ (ข) เฟอรนิเจอรและอุปกรณ
ดังกลาวเสื่อมสลายไปทั้งหมดหรือไมสามารถสงมอบได เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติหรือตามอายุของเฟอรนิเจอรและอุปกรณนั้น 

2. ในกรณีที่สัญญานี้เลิกกัน คูสัญญายอมไมสิ้นสิทธิในการเรียกคาใชจายและ
คาเสียหายใดๆ ที่ไดมีอยูกอนมีการเลิกสัญญา คาใชจายและคาเสียหายที่เกิดขึ้น
อันเนื่องจากการเลิกสัญญา และ/หรอืคาเสียหายใดๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

3. เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลงโดยไมมีการตออายุสัญญา ผูเชาตกลงจะดําเนินการสง
มอบ กระทําการ และ/หรือ ใหความรวมมือ รวมทั้งดําเนินการใดๆ เพื่อให
กองทุนรวมหรือบุคคลที่กองทุนรวมกําหนด สามารถดําเนินกิจการโครงการได
อยางตอเนื่องตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกําหนด 
ทั้งนี้ โดยไมเรียกรองคาตอบแทนใดๆ จากกองทุนรวม และหรือ บุคคลที่กองทุน
รวมกําหนด รวมถึง (แตไมจํากัดเพียง) การดําเนินการดังตอไปนี้ (ตามที่กฎหมาย
อนุญาตใหดําเนินการได) ภายในเวลาอันสมควรหลังไดรับคํารองขอจากกองทุน
รวมเปนลายลักษณอักษร 
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4. (ก) โอนใบอนุญาตเปดโรงแรมและใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
กิจการโครงการใหแกบุคคลที่กองทุนรวมกําหนด  

(ข) ยื่นคําขอเพื่อยกเลิก และ/หรือ คืนใบอนุญาตเปดโรงแรมที่อยูในนามของผู
เชาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหกองทุนรวม
หรือบุคคลที่กองทุนรวมกําหนดสามารถยื่นขอใบอนุญาตเปดโรงแรมและ
ใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการโครงการได 

(ค) ใชความพยายามอยางดีที่สุดในการชวยเหลือบุคคลที่กองทุนรวมกําหนดใน
การใหไดรับใบอนุญาตเปดโรงแรมและใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินกิจการโครงการในนามของบุคคลที่กองทุนรวมกําหนด  

(ง) ไมดําเนินการโตแยงใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการโอนหรือรองขอใบอนุญาต
เปดโรงแรมและใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการโครงการ
ของกองทุนรวม 

(จ) ดําเนินการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาหรือสัญญาบริการที่ผูเชามีอยู
กับลูกคาของโครงการ รวมทั้งเงินมัดจําการเชา และคาเชาลวงหนา หรือเงิน
ใดๆ ที่ไดรับไวจากลูกคาตามสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหแกกองทุนรวม
หรือบุคคลที่กองทุนรวมกําหนด พรอมกับจัดใหลูกคาใหความยินยอมใน
การโอนสิทธิและหนาที่ดังกลาว รวมทั้งดําเนินการสงมอบหลักฐานเอกสาร 
ขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการใหแกกองทุนรวมหรือบุคคลที่
กองทุนรวมกําหนดเพื่อใหกองทุนรวมหรือบุคคลที่กองทุนรวมกําหนด
สามารถดําเนินกิจการโครงการไดอยางตอเนื่อง เวนแตเปนขอมูลที่เปน
ความลับทางการคาของผูเชา 

(ฉ) ดําเนินการใดๆ ทุกประการที่จําเปนตามที่กองทุนรวมรองขอเพื่อใหกองทุน
รวม และ/หรือบุคคลที่กองทุนรวมกาํหนดสามารถประกอบกิจการโครงการ
ตอไปได โดยกองทุนรวมจะใหความรวมมือตามที่จําเปนทุกประการเพื่อ
การดําเนินการของผูเชาตามที่ระบุขางตน 

 

 
นอกจากนี้ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ยังไดเขาทําสัญญาตกลงกระทําการกับกองทุนรวม โดยมีเงื่อนไขและ
ขอกําหนดที่สําคัญ ดังนี้ 
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5.  สัญญาตกลงกระทําการ 

คูสัญญา บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (“ดุสิตธานี”) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดุสิตธานี (“กองทุนรวม”) 
 

การปฏิบัติตามสัญญาเชา 
และ/หรือ เชาชวง (แลวแต
กรณี) 

ดุสิตธานีจะตองกํากับดูแลและใหความชวยเหลือที่จําเปนแก บริษัท ดุสิต แมนเนจ
เมนท จํากัด และบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) รวมถึงแตไมจํากัด
เพียงการใหความชวยเหลือทางการเงิน เพื่อให บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด 
สามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา และ/หรือ เชาชวงระหวาง บริษัท 
ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด กับกองทุนรวม และบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด 
(มหาชน) สามารถปฏิบัติตามสัญญาเชา ระหวางบริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส 
จํากัด (มหาชน) กับกองทุนรวมได 
 

การรับประกันคาเชา และ/
หรือ เชาชวง 

ดุสิตธานี ตกลงรับประกันการชําระคาเชา และ/หรือ คาเชาชวงขั้นต่ํา (แลวแตกรณี) ที่ 
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด จะตองชําระใหแกกองทุนรวมตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชาชวง (แลวแตกรณี) เปนจํานวน
รวมทั้งสิ้นประมาณ 381.3 ลานบาท 382.7 ลานบาท 384.6 ลานบาท และ 386.1 ลาน
บาท สําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 1 – 4 ตามลําดับ นับจากวันที่ บริษัท ดุสิต แมนเนจ
เมนท จํากัด ไดเชา และ/หรือ เชาชวงทรัพยสินจากกองทุนรวม ทั้งนี้ ดุสิตธานี ตกลง
สงมอบหนังสือค้ําประกันอายุคราวละ 1 ป ซึ่งออกโดยธนาคารที่กองทุนรวมยอมรับ 
โดยมีวงเงินค้ําประกันไมตํ่ากวา 125 ลานบาท (หนึ่งรอยยี่สิบหาลานบาท) โดยจะ
พิจารณาจัดทําหนังสือค้ําประกันธนาคารดังกลาวใหมทุกระยะเวลา 1 ป ตลอดชวง
ระยะเวลารับประกันดังกลาว โดยกองทุนรวมมีสิทธิเรียกเอากับหนังสือค้ําประกัน
ดังกลาว ในกรณีที่ดุสิตธานีไมชําระคาเชา และ/หรือ คาเชาชวงขั้นต่ํา (แลวแตกรณี) 
ใหแกกองทุนรวมตามที่กลาวมาขางตน ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม  

 

การดํารงสัดสวนการถือหุนใน 
บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท 
จํากัด 

ดุสิตธานีตกลงจะดํารงสัดสวนการถือหุนใน บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ไมตํ่า
กวารอยละ 99.99 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด ตลอด
ระยะเวลาตามสัญญาเชา และ/หรือ สัญญาเชาชวงระหวาง บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท 
จํากัด กับกองทุนรวม 
 

การดํารงสัดสวนการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวม 

บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  ตกลงจะดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนไวตาม
จํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และบริษัท 
ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ตกลงจะไม จําหนาย จาย โอนหนวยลงทุนดังกลาว หรือกอ
ภาระผูกพันใดๆ บนหนวยลงทุนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนตลอดระยะเวลา 1 
(หนึ่ง) ป  นับจากวันที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเริ่มมีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยวันแรก เวนแตจะไดรับความยินยอมจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร 
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ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจํานําหนวยลงทุนดังกลาวกับสถาบันการเงินซึ่งใหกูยืมเงินแก
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  เพื่อเปนประกันการชําระหนี้ อยางไรก็ดี ต้ังแตปที่ 2 
นับจากวันที่หนวยลงทุนเริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนตนไป บริษัท ดุสิต
ธานี จํากัด (มหาชน) จะดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมไวไมตํ่ากวา
รอยละ 25 ของมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันที่
กองทุนรวมจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตราบเทาที่บริษัท ดุสิต แมนเนจเมนท จํากัด หรือ
บริษัทยอยของดุสิตธานียังคงเปนผูเชาทรัพยสินทั้งหมดจากกองทุนรวม 

สิทธิในการปฏิเสธกอน
สําหรับการลงทุนในทรัพยสิน
อ่ืน 
 

ภายในระยะเวลา 5 (หา) ป นับจากวันที่ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ดุสิตธานีมีความประสงคที่จะนําโรงแรม
หรือรีสอรทของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือที่ ต้ังอยูใน
ประเทศไทยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญออกขายหรือใหเชาแกกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยอื่นใดหรือ กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate 
Investment Trust: REIT)  อื่นใด  บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ
ตกลงใหสิทธิกองทุนรวมหรือกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real 
Estate Investment Trust: REIT)  ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ ที่จะเชาหรือซื้อ กอน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real 
Estate Investment Trust: REIT) อื่น (Right of First Refusal)  

โดยดุสิตธานีจะตองบอกกลาวใหกองทุนรวมทราบเปนลายลักษณอักษร (“หนังสือ
บอกกลาวขอเสนอ”) เพื่อใหกองทุนรวมพิจารณาลงทุนกอน ซึ่งหนังสือบอกกลาว
ขอเสนอจะตองระบุถึงรายละเอียดของขอเสนอใหเชา หรือขอเสนอในการขาย 
ขอกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวของ รวมถึงราคาขาย คาเชา หรือคาตอบแทนใดๆ และ
เงื่อนไขการชําระราคา (“ขอเสนอ”) ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงเงื่อนไขที่กําหนดในขอเสนอ 
ดุสิตธานีตกลงใหสิทธิกองทุนรวมที่จะใชสิทธิที่จะเชา หรือซื้อทรัพยสินดังกลาวได
ในราคาไมเกินราคาตลาด ณ วันที่ทําการใชสิทธิของกองทุนรวม โดยใหกําหนดราคา
ตลาดโดยใชราคาประเมินเฉลี่ยของผูประเมิน 2 (สอง) ราย ซึ่งกองทุนรวมจะเปนผู
เสนอรายชื่อผูประเมินทั้งหมดเปนจํานวน 4 (สี่) ราย และดุสิตธานีจะเปนผูเลือกผู
ประเมิน 2 (สอง) ราย จากรายชื่อผูประเมิน 4 (สี่) รายซึ่งกองทุนรวมไดเสนอ โดย
กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของในการประเมินราคาดังกลาว 

เมื่อไดรับหนังสือบอกกลาวขอเสนอจากดุสิตธานีกองทุนรวมจะตองแจงความ
ประสงคในการลงทุนหรือตอบปฏิเสธการลงทุนในทรัพยสินดังกลาวเปนลายลักษณ
อักษร (“หนังสือตอบขอเสนอ”) ใหดุสิตธานีทราบภายในระยะเวลา 120 (หนึ่งรอย
ยี่สิบ) วันนับจากวันที่กองทุนรวมไดรับหนังสือบอกกลาวขอเสนอ หากกองทุนรวม
ตอบปฏิเสธการลงทุนหรือไมไดแจงความประสงคในการลงทุนดังกลาวใหดุสิตธานี
ทราบภายในระยะเวลา 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วันนับจากวันที่กองทุนรวมไดรับหนังสือ
บอกกลาวขอเสนอดังกลาว ดุสิตธานีสามารถจะนําทรัพยสินนั้นๆ ไปจําหนาย จาย 
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โอนหรือใหเชาแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตอไปได แตทั้งนี้ ขอกําหนดและ
เงื่อนไขที่เสนอใหแกบุคคลที่สามจะตองเปนขอเสนอที่ไมแตกตางหรือดีกวาขอเสนอ
ที่ดุสิตธานีเสนอใหแกกองทุนรวม  

 
หากกองทุนรวมไดบอกกลาวแสดงความประสงคในการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว
แลว คูสัญญาทั้งสองฝายจะรวมมือกันในการดําเนินการเพื่อใหไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึง
การดําเนินการจดทะเบียนการขายหรือการเชาตอเจาพนักงานที่เกี่ยวของตอไป 
 

การประกอบธุรกิจแขงขัน เวนแตคูสัญญาจะตกลงเปนอยางอื่น ตลอดระยะเวลา15 (สิบหา) ป นับแตกองทุนรวม
ลงทุนในโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และโรงแรมดุสิต
ธานี หัวหิน และโดยที่ดุสิตธานีเปนผูบริหารโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต โรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ใหกับกองทุนรวม ดุสิตธานีและ
บุคคลใดๆ ที่ดุสิตธานีมีอํานาจควบคุมไมวาทางตรงหรือทางออมจะไมประกอบธุรกิจ
โรงแรม (ตามที่ไดนิยามไวในพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 (และที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม)) ไมวาโดยการถือครองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง และ/หรือโดย
การรับจางบริหารกิจการโรงแรมที่ต้ังอยูในรัศมี 10 กิโลเมตรนับจากที่ต้ังของโรงแรม
ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  
(แลวแตกรณี) ในลักษณะเปนการแขงขันกับโดยตรงกับกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากู
นา ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  (แลวแตกรณี) อันมี 
ช่ือของยี่หอ (Brand) ที่ใชกับกิจการโรงแรมนั้นๆ ที่เหมือนกับโรงแรมดุสิตธานี ลากู
นา ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน  ทั้งนี้ เวนแตจะได
รับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวม 
 

3.2.4 การทําธุรกรรมกับกลุมบุคคลเดียวกัน    
กองทุนรวมจะลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสรางอาคารโรงแรมดุสิตธานี หัวหินและโรงแรม
ดุสิตดีทู เชียงใหม รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณที่เกี่ยวของ ที่มีบริษัท ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) เปนเจาของกรรมสิทธิ์อยูกอนวันที่กองทุนรวมจะเขา
ลงทุน นอกจากนี้บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จะเปนผูดําเนินการใหกองทุนรวมสามารถ
ลงทุนในโครงการโรงแรมดุสิต ลากูนา ภูเก็ต ได ดังนั้น บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) และ/หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาวจึงมีสิทธิลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไมเกิน หนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

3.2.5 จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight)    

 บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีความนาสนใจดังนี้ 
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ก) บริหารจัดการโดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  

 โรงแรมทั้ง 3 แหงมีการบริหารจัดการโดยบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูมี
ประสบการณในการบริหารและจัดการโรงแรมมาอยางยาวนานเปนระยะเวลากวา 40 ป 
ดังนั้น ดวยประสบการณและชื่อเสียงที่มีมาอยางยาวนาน ทําใหมีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารและจัดการโรงแรม มีคุณภาพและบริการเปนไปตามมาตรฐานสากลโดยใน
ปจจุบัน โรงแรมและเซอรวิส อพารทเมนตที่อยูภายใตการบริหารของบริษัท ดุสิตธานี 
จํากัด (มหาชน) และไดลงนามในสัญญารับบริหารมีจํานวนทั้งสิ้น 33 แหง ทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายการคา “ดุสิตธานี” “ดุสิตปริ๊นเซส” 
“ดุสิตดีทู” “ดุสิตเทวารัณย” และ “ดุสิตเรสซิเดนซ” ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล  

 นอกจากนี้ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกของกลุม Preferred Hotel Group 
ซึ่งมีประกอบดวยสมาชิกกวา 700 โรงแรมทั่วโลก ทําใหมีเครือขายการขาย การตลาด 
การโฆษณา และการจองหองพักผานระบบอิเล็คทรอนิกส ทําใหบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 
(มหาชน) เปนที่รูจักและเขาถึงนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูสนใจอยางกวางขวาง 

ข) โรงแรมตั้งอยูในสถานที่ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศไทย  

 โรงแรมทั้ง 3 แหงมีทําเลที่ต้ังอยูในสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย ไดรับ
ความนิยมอยางสูงสําหรับชาวไทยและชาวตางประเทศ นอกจากนี้โรงแรมทั้ง 3 แหง
ต้ังอยูไมไกลจากแหลงทองเที่ยว โดยทั้งนี้ มีโรงแรม 2 แหง อยูติดชายหาดที่มีช่ือเสียง 
สวนอีก 1 แหงตั้งอยูใกลยานการคา ศูนยกลางธุรกิจของทองถิ่น โดยโรงแรมทั้ง 3 แหง มี
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

ค) มีการกระจายตัวของทําเลที่ต้ัง 
 การที่กองทุนรวมจะลงทุนในโรงแรมทั้ง 3 แหง ซึ่งกระจายตามสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ

ในแตละภูมิภาคของประเทศไทย สงผลใหชวยลดผลกระทบจากความผันผวนตาม
ฤดูกาลของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิน
หลายแหงจะชวยกระจายความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของธุรกิจไดเปนอยางดี 

ง) อุตสาหกรรมที่พักอาศัยและการทองเท่ียวมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่ดี 
 แมในชวงเวลาที่ผานมา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตปญหา

ทางการเมือง อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่สถานการณทางการเมืองในประเทศไดคลี่คลาย
ลงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรมมีแนวโนมการเติบโตที่ดีจากปจจัยสนับสนุน
ตางๆ ซึ่งรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการคาดการณเศรษฐกิจที่จะโตอยางตอเนื่องทั้ง
ในระดับประเทศ และระดับโลก รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากภาครัฐ 

จ) มีการประกันรายไดเปนระยะเวลา 4 ป 
 เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไดตกลงที่จะรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ํารายป
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ของโรงแรมทั้ง 3 แหง เปนจํานวนประมาณ 381.3 ลานบาท 382.7 ลานบาท 384.6 ลาน
บาท และ 386.1 ลานบาท ตอป สําหรับระยะเวลาการเชาปที่ 1 ถึงปที่ 4 ตามลําดับ โดย
การรับประกันรายไดคาเชาในปที่ 4 จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการตออายุสัญญาเชาหรือ
สัญญาเชาชวง(แลวแตกรณี) เมื่อครบ 3 ปแรก โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัท 
ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) มีหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับต่ําที่ 0.34 เทา และมี
อัตราสวนกําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 
ตอตนทุนทางการเงิน เทากับ 10.72 เทา ซึ่งอัตราสวนดังกลาวสะทอนถึงความแข็งแกรง
ทางการเงิน ในฐานะผูค้ําประกัน และผูรับจางบริหารกิจการโรงแรมที่กองทุนรวมลงทุน 
นอกจากนี้ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ตกลงรับประกันการชําระคาเชา โดยสวน
หนึ่งจะดําเนินการวางหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศ ในวงเงิน
ค้ําประกันจํานวน 125 ลานบาทตอป ตลอดอายุสัญญาเชาและเชาชวง ที่ระบุใหกองทุน
รวมเปนผูรับประโยชน เพื่อประกันการชําระคาเชาตามสัญญาเชาและสัญญาเชาชวง 
(แลวแตกรณี) เปนระยะเวลา 4 (สี่) ป ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาที่จะไดตกลงกันตอไป 
เพื่อทําใหนักลงทุนมั่นใจในการดําเนินงานของโรงแรมทั้ง 3 แหง 

ฉ) บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) จะจัดใหมีหลักประกันแกกองทุนรวม
เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชา  

 บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) จะจดจํานองที่ดินและอาคารอันเปน
ที่ต้ังของโรงแรมดุสิตธานี หัวหินใหแกกองทุนรวม เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ของ บริษัท ดุสิต ไทย พร็อพเพอร
ต้ีส จํากัด (มหาชน) ตามขอกําหนดของสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว  

ช) ขอสัญญาในการดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุน  

 บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  ตกลงจะดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนไวตาม
จํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และบริษัท 
ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ตกลงจะไม จําหนาย จาย โอนหนวยลงทุนดังกลาว หรือกอ
ภาระผูกพันใดๆ บนหนวยลงทุนดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนตลอดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) 
ป นับจากวันที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเริ่มมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยวันแรก 
เวนแตจะไดรับความยินยอมจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ ไมรวมถึงการ
จํานําหนวยลงทุนดังกลาวกับสถาบันการเงินซึ่งใหกูยืมเงินแกบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 
(มหาชน)  เพื่อเปนประกันการชําระหนี้ และหากไมมีการจํานําหนวยลงทุนดังกลาว 
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ตกลงจะนําใบหนวยลงทุนดังกลาวฝากไวแกกองทุน
รวมเพื่อใหกองทุนรวม หรือบุคคลที่กองทุนรวมกําหนดเก็บรักษาใบหนวยลงทุนตลอด
ระยะเวลาดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ต้ังแตปที่ 2 นับจากวันที่หนวยลงทุนเริ่มมีการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยเปนตนไป บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) จะดํารงสัดสวนการ
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมไวไมตํ่ากวารอยละ 25  

ซ) โอกาสในการลงทุนเพิ่มของ กองทุนรวมในโรงแรมของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)  
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 กองทุนรวมมีโอกาสที่จะสรางโอกาสในการเพิ่มขนาดของกองทุนรวมไดในอนาคตจาก
การไดรับสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) เปนระยะเวลา 5 ป จากบริษัท 
ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) สําหรับการลงทุนในโรงแรมของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 
(มหาชน) หรือ บริษัทที่บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุมในประเทศไทย 
ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคต ซึ่งในปจจุบันยังคงมีอยูเปนจํานวน 5 แหง ผูถือหนวย
ลงทุนจึงมีโอกาสที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมจะมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
กองทุนรวมที่มีขนาดใหญจะเปนที่สนใจแกผูลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้นดวย 

3.2.6 ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน 

โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก “ภาพรวมอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม” 
 

3.2.7 การลงทุนในอนาคต 
 สําหรับการลงทุนในอนาคต  ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม 

และ/หรือ ปรับการลงทุน (ปรับ Portfolio) โดยอาจทําการซื้อ ขาย หรือเชาอสังหาริมทรัพย 
ใหกับกองทุนรวม และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการ
ลงทุนและการบริหารจัดการภายใต ขอบเขตและทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของ
โครงการ และนโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรก   

 ในเบื้องตนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะมุงเนนการลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
อสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรม และภายในระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่กองทุนรวมลงทุนครั้ง
แรก ในกรณีที่บริษัท ดุสิตธานี จํากัด(มหาชน) หรือบุคคลใดๆที่บริษัท ดุสิตธานี จํากัด 
(มหาชน) มีอํานาจควบคุมไมวาทางตรงหรือทางออม ประสงคที่จะนําอสังหาริมทรัพย
ประเภทโรงแรมหรือรีสอรทที่ต้ังอยูในประเทศไทยออกใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื่น 
ซื้อหรือเชาหรือเชาชวงแลว บริษัท ดุสิตธานี จํากัด(มหาชน) หรือบุคคลใดๆที่บริษัท ดุสิตธานี 
จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุม ตกลงใหสิทธิกองทุนรวมหรือกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust: REIT)  ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ ที่จะซื้อ 
เชา เชาชวงหรือตออายุสัญญาเชา กอนบุคคลอื่น (Right of First Refusal) อนึ่ง การลงทุน
ดังกลาวอาจเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนี้ ผูจัดการกองทุนรวม
จะพิจารณาลงทุนตามประเภททรัพยสินที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
รวมถึงดําเนินการใดๆ ที่ไมขัดกับหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
และตามขอบเขตที่ไดระบุไวในโครงการนี้ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของกองทุนรวม
โดยรวมเปนสําคัญ  

3.2.8 ความเสี่ยงในการลงทุน 
 ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงอื่นๆ 

เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดใน
ขณะนี้ แตอาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในอนาคต ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบตอ
กองทุนรวมและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
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 คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทุน
รวมวากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี่ยงตามที่กําหนดไวไดทั้งหมด หรือ
บางสวนและไมถือเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรือ
อาจไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปน
ขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูล
อื่นๆ  

 (ก) ความเสี่ยงโดยตรงตอกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุน 

1) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

 ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่ง
รวมถึง อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่อง
อุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น ซึ่งมี
อิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและ   การลงทุนของกองทุน
รวม และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความ
ตองการของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอขาย  

 นอกจากนี้ ราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุน
รวมไมสามารถควบคุมได อาทิ ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหุนในตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ  อัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขา
หรือสงออก สภาวะของธุรกิจทองเที่ยว เงินตราตางประเทศ สภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงาน
และทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค 
ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล เปนตน ซึ่งไมมี
หลักประกันไดวาความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอราคาของหนวยลงทุน ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และการบริหารจัดการโครงการของกองทุนรวม 

2) ความเสี่ยงทางการเมือง 
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 แมวาในปจจุบันสภาวะทางการเมืองเริ่มเขาสูสถานการณที่ดีขึ้น แตหากมี
เหตุการณความไมสงบหรือความขัดแยงทางการเมืองเกิดขึ้น อาจสงผลกระทบ
ตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศไทย ซึ่งอาจจะ
กอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ทั้งนี้ จึงไม
สามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน หรือใน
อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมี
ผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ 
และการเติบโตของกองทุนรวม 

3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอวินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ แมจะมี
โอกาสเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้นในบริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวม นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนรวม
แลว จะยังความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูเชาและผูมาใชบริการใน
โครงการของกองทุนรวมอยางประเมินคาไมได  อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะได
ทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การกอ
วินาศกรรม และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรมประกันภัยตามมาตรฐานทั่วไป
สําหรับธุรกิจโรงแรม 

4) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบขอมูลกอนการเขาลงทุน 

 กอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยได
ทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยนั้นๆ โดยทําการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู
ประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพยสินโดยที่
ปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตาม
การกระทําดังกลาวมิไดเปนการประกันวา อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความ
เสียหาย หรือความบกพรอง ที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรือ
ซอมแซม รายงานของผูประเมินราคา รายงานการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมายของทรัพยสินโดยที่ปรึกษากฎหมาย  และรายงานการตรวจสภาพ
อสังหาริมทรัพย ที่ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใชเปนพื้นฐานในการ
ประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง 
เนื่องจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพยอาจจะตรวจพบไดยาก 
หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึง
เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบ
ของทั้งผูประเมินราคาและวิศวกร     

5) การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เก่ียวของ  
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 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช
ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปน
ปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไข
กฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/
หรือ คําสั่ง ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือ
เปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไม
สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไม
สามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม 

6) ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 

 ภายหลังจากการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไมมีหลักประกันวาสภาวะการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ  ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมี
การลดลงภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และอาจไมสอดคลองกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ซึ่ง
ราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิเชน ผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม ความผันผวนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และปริมาณการซื้อขายของหนวยลงทุน ฯลฯ  ดังนั้น ผูลงทุนอาจไม
สามารถที่จะขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคา
ตามมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยของกองทุน 

7) มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวม
จะไดรับหากมีการจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใช
ขอมูลจากรายงานการประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนเปนขอมูลพื้นฐาน และ
มูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการ
จําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

8) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะ
ประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผู
ซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) 
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน 
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ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาด
สภาพคลองในการซื้อขายในตลาดรอง 

9) ความเสี่ยงดานภาษี 

 ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอน
อสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ในอนาคต
นั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือโอน
กรรมสิทธิ์ในสิทธิการเชาหรืออสังหาริมทรัพย ซึ่งกองทุนรวมอาจตองรับภาระ
ทั้งหมดหรือบางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนรวมจะตอง
ชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน 

10) ความเสี่ยงในการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาจะลดลงตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

 กองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาสิทธิ การเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมจะลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 
อันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเขาพัก 
และ/หรือ อัตราคาหองพัก หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของกองทุนรวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาว
อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม 

11) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวม
ประเภทอ่ืน 

 การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวา 
รอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัว
อยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการ
กระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

12) ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

 การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจใน
ประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารโรงแรม ตนทุนในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงานตางๆ การแขงขัน การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน ภัยธรรมชาติ 
สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับเงินปนผล
ตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะไมสามารถ
ที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอ ๆ ไป 
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13) ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการ
กําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

 การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
ประกาศ เปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบ
ท านก า รป ร ะ เ ม ิน ค า ค รั ้ง ล า ส ุด เ ป น ฐ า น ใ น ก า ร กํ า ห น ด ม ูล ค า
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของ
อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

(ข) ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน 

1) ความ เสี่ ย งจากความผันผวนทาง เศรษฐกิ จซึ่ งอาจมีผลกระทบต อ
อสังหาริมทรัพย 

 อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทองเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 นอกจากนี้อสังหาริมทรัพยอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย 
มหภาคอื่นๆ เชน การวางผังเมือง การไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไมสงบในประเทศ เปนตน 
อันอาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยว 

2) ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากสภาวะตลาดของ
อสังหาริมทรัพย การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการในตลาด การเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของจํานวนนักทองเที่ยว การที่มีจํานวนผูประกอบการในตลาดเพิ่มขึ้นจะ
สงผลใหอุปทานของตลาดเพิ่มขึ้น ทําใหมีการแขงขันสูงขึ้น 

3) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเม่ือตองมีการปรับปรุงโรงแรม 

 โรงแรมแตละแหงจะตองซอมแซมและปรับปรุงโรงแรมใหดูใหม ทันสมัย 
และสอดคลองกับความพอใจของลูกคาอยูเสมอ เพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามาใช
บริการในโรงแรมอยางตอเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือ การซอมแซม
บํารุงรักษาประจําปจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงแรม
มากนัก ยกเวนในกรณีที่เปนการปรับปรุงซอมแซมใหญซึ่งเปนการปรับปรุง
เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณภายนอกและภายในโรงแรมหรือเปนการเปลี่ยน
งานระบบสําคัญของโรงแรม ซึ่งจะดําเนินการตามระยะเวลาที่ผูบริหารโรงแรม
หรือผูเชาชวงเห็นวาเหมาะสมและกองทุนรวมยอมรับ และโดยปกติโรงแรมจะ
ไมมีการหยุดดําเนินการในระหวางชวงการปรับปรุงนั้นๆ การปรับปรุงจะ
ดําเนินการเปนสวนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ตองการปรับปรุงเทานั้น ดังนั้นผลกระทบ
ตอรายไดของโรงแรมจะเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับปรุง 
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4) ความเสี่ยงจากการลดลงของระดับความตองการของนักทองเที่ยวท่ีมาเขาพัก
 และการทองเท่ียวในประเทศไทย 

 ปริมาณลูกคาสวนใหญที่มาใชหองพัก เปนนักธุรกิจ นักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ ดังนั้น การดําเนินกิจการของผูเชาชวงจึงขึ้นอยูกับปจจัยการ
ลงทุน การประกอบกิจการในประเทศไทย และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย ทั้งนี้ในกรณีที่มีการลงทุน หรือการประกอบกิจการในประเทศ
ไทย ลดลงไมวาดวยสาเหตุใดๆ ก็ตามอาจทําใหจํานวนนักทองเที่ยวและนัก
ธุรกิจที่เดินทางเขามาหรือเดินทางภายในภูมิภาคมีจํานวนลดลงการดําเนิน
กิจการของผูเชาหรือ ผูเชาชวงอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ
ใดๆ ที่ลดความนาสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที่ประกอบธุรกิจ 
สถานที่ประกอบกิจการ สถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ เชนการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ  การเพิ่มคาเงินบาท มุมมองที่เปนทางลบของชาวตางประเทศเกี่ยวกับ
ประเทศไทย ผลกระทบจากการกอวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การ
ประทวง  หรือการปดลอม  หรือการแพรระบาดของโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไขหวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึง
ผลกระทบจากความเสี่ยงเกี่ยวกับอธิปไตย และสถานการณทางการเมืองของ
ประเทศไทยดวย ดังนั้น หากเกิดเหตุการณดังกลาวสภาวะเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบรุนแรง  ซึ่งจะกอให เกิด
ผลกระทบรุนแรงตอสถานะทางการเงินของผูเชาชวงซึ่งยอมจะสงผลกระทบ
ตอกองทุนดวย 

5) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน   

 กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดินที่เชาโดยหนวยงานของ
รัฐ ซึ่งยอมทําใหกองทุนรวมไมอาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจตอไปได อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะดําเนินการเพื่อใหสัญญาเชามี
การกําหนดใหกองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาวาทรัพยสินที่เชาซึ่งถูกเวนคืนนั้น
สามารถใชเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปไดหรือไม ในกรณีที่
กองทุนรวมเห็นวาทรัพยสินที่เชาไมอาจใชประโยชนตอไปได นั้น ก็ใหสัญญา
เชาเปนอันยุติและยกเลิกตอกันโดยทันทีในวันที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืน โดย
ผูใหเชาตองชําระคืนคาเชาลวงหนาคงเหลือตามสัดสวนของระยะเวลาการเชา
ที่เหลืออยู หรือในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาถูกเวนคืนบางสวนและกองทุนรวมเห็น
วาทรัพยสินที่เชาซึ่งถูกเวนคืนบางสวนยังสามารถใชเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจตอไปได ใหถือวาสัญญาเชายังมีผลใชบังคับตอไป โดยผูใหเชาตก
ลงจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการซอมแซมภายใตแบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกันและจะตองทําการซอมแซมใหแลว
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เสร็จภายใน 1 ปนับแตเกิดความเสียหายดังกลาว โดยใชเงินที่ไดรับมาจากการ
เวนคืนในการซอมแซม และในกรณีที่เงินที่ไดรับมาจากการเวนคืนไมเพียงพอ
สําหรับการดําเนินการซอมแซม ผูใหเชาตกลงจะรับผิดชอบสําหรับจํานวนเงิน
ที่ยังขาดอยู อนึ่ง กอนการดําเนินการขางตน กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอ
การดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาอนุมัติกอน 
ทั้งนี้ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาตามที่จะไดตกลงกันตอไป 

6)  ความเสี่ยงจากการไมมีสิทธ์ิใชถนนสวนบุคคลโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากู
นา ภูเก็ต 

 เนื่องจากถนนที่ใชเปนเสนทางหลักมุงสูโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา 
ภูเก็ต ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1.25 กิโลเมตร มีถนนสวนบุคคลคั่นอยูตรงกลาง
ระหวางทางสาธารณประโยชนเปนระยะทางประมาณ 300 เมตร แมวาจาก
ขอเท็จจริงจะมีประชาชนทั่วไปรวมใชประโยชน ในถนนสวนบุคคลดังกลาว
อยางตอเนื่องและเปดเผยมาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป ก็ตาม แตไมมีเอกสาร
หลักฐานทางราชการใดๆ ที่ระบุวาถนนดังกลาวเปนถนนสาธารณประโยชน 
ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ เจาของที่ดินในบริเวณดังกลาวจะปดกั้นการใช
ประโยชนในสวนของถนนสวนบุคคลดังกลาวได กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงที่
จะไมสามารถใชเสนทางดังกลาวเปนทางหลักเขาสูโครงการโรงแรมได 
อยางไรก็ดี บริษัทจัดการเห็นวาหากมีประชาชนทั่วไปรวมใชประโยชนใน
ถนนสวนบุคคลดังกลาวอยางตอเนื่องและเปดเผย การที่เจาของที่ดินจะปดกั้น
การใชประโยชนในสวนของถนนสวนบุคคลดังกลาวอาจกระทําไดยากหรือใช
ระยะเวลามาก  เนื่องจากจะกระทบสิทธิของบุคคลอื่นเปนจํานวนมาก 
นอกจากนี้ โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ยังมีทางเขาออกอื่นอีก
หนึ่งเสนทาง ซึ่งเปนถนนสาธารณประโยชนขนาดกวาง 4 – 5 เมตร และ
สามารถใชเปนทางเขาออกสูโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ได
เชนกัน  แตมีขนาดเล็กกวาจึงอาจไมไดรับความสะดวกเทากับการใช
ทางเขาออกปจจุบันซึ่งจะตองผานถนนสวนบุคคลดังกลาว  

7)  ความเสี่ยงจากการถูกสั่งใหร้ือถอนอาคารสิ่งปลูกสรางบางสวน 

 สิ่งปลูกสรางบางสวนของโครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหินอาจถูกหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของสั่งใหรื้อถอน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เจาของอาคารสิ่งปลูก
สรางดังกลาวจะตองทําการรื้อถอน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สิ่งปลูกสราง
ดังกลาว ดังนั้นกองทุนรวมจึงไดกําหนดเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวของใหใน
กรณีที่มีคําสั่งจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของใหทําการรื้อถอน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง สิ่งปลูกสรางใดๆ ที่กองทุนรวมไดลงทุน เจาของอสังหาริมทรัพย
จะตองจัดหาทรัพยสินใหมเพื่อใหกองทุนรวมลงทุนแทนที่ทรัพยสินเดิมที่ถูก
รื้อถอนดังกลาว นอกจากนี้ เจาของอสังหาริมทรัพยจะตองชดเชยรายไดที่
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ลดลงจากรายไดเดิมขณะมีสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมถึงคาเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นอันเปนเหตุจากการถูกสั่งใหรื้อถอน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สิ่งปลูก
สรางดังกลาว และเจาของอสังหาริมทรัพยจะตองดําเนินการซอมแซม
ทรัพยสินที่ไมไดถูกสั่งใหรื้อถอนใหอยูในสภาพที่กองทุนรวมสามารถ
นําไปใชในการจัดหาผลประโยชนไดตอไปดวยคาใชจายของเจาของ
อสังหาริมทรัพยเอง 

ค) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาและผูเชาชวง 

คาเชาที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาและผูเชาชวงตามสัญญาเชาและสัญญา
เชาชวงจะเปนที ่มาของรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของกองทุนรวม และ
เนื่องจากผูเชาและผูเชาชวงมีเงินทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 4 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับภาระคาเชาที่ผูเชาและผูเชาชวงตองชําระใหแกกองทุน (คาเชาคงที่ 
จํานวน 205 ลานบาท และคาเชาแปรผัน) ดังนั้นกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยง
จากฐานะการเงินและความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาและผูเชาชวงได 
หากผู เชาและผู เชาชวงดังกลาวมีปญหาทางการเงินซึ่งสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการชําระคาเชาและคาเชาชวง ไมชําระคาเชาและคาเชาชวง 
หรือ ยอมเลิกสัญญาเชาและเชาชวงกอนกําหนด และกองทุนรวมไมสามารถหา
ผูเชาและ/หรือผูเชาชวงรายใหมมาทดแทนผูเชาและ/หรือผูเชาชวงดังกลาวได 
อาจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมได อยางไรก็ดี ในชวง
ระยะเวลา  3 ป หรือ 4 ปหากมีการตออายุสัญญาเชาหรือสัญญาเชาชวง 
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)ไดจัดใหมีการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ํา 
และการใหหลักประกันเพิ่มเติม โดยการนําหนังสือค้ําประกันที่ออกโดย
ธนาคารมาวางไว ก ับกองท ุนรวม  เพื ่อป องก ันผลกระทบดังกล าว  (ดู
รายละเอียดตามภาคผนวก “วิเคราะหฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จํากัด 
(มหาชน)” 

2) ความเสี่ยงที่กองทุนอาจมีรายไดคาเชาลดลงภายหลังครบอายุสัญญาเชาและ
การรับประกันรายไดคาเชา 

แมวากองทุนรวมไดจัดใหมีการรับประกันรายไดคาเชาและคาเชาชวง(แลวแต
กรณี) ในชวงระยะเวลาการใหเชาและการใหเชาชวง(แลวแตกรณี) เปน
ระยะเวลา 3 ป หรือ 4 ปหากมีการตออายุสัญญาเชาหรือสัญญาเชาชวง(แลวแต
กรณี) ก็ตาม ทั้งนี้ หากพนจากระยะเวลาการรับประกันรายไดคาเชาหรือคาเชา
ชวง(แลวแตกรณี) ในชวงระยะเวลา 4 ป หรือหากไมมีการตออายุสัญญาเชา
และ/หรือสัญญาเชาชวง(แลวแตกรณี) ดังกลาวแลว กองทุนรวมอาจมีความ
เสี่ยงที่จะไดรับรายไดคาเชาหรือคาเชาชวงจากผูเชาหรือผูเชาชวงลดลงจากชวง
ระยะเวลาการรับประกันรายไดคาเชาได เนื่องจากรายไดคาเชาของกองทุนรวม
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จะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานจริงและความสามารถของผูบริหารโรงแรมทั้ง 3 
แหง ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนจึงอาจไดรับผลกระทบเนื่องจากผลตอบแทนที่ผู
ถือหนวยลงทุนคาดวาจะไดรับอาจไมเปนไปตามที่ประมาณการไว 

3) ความเสี่ยงจากสัญญา 

3.1)    ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาเชา 
เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยบางสวนของกองทุนรวม เปน
การลงทุนโดยการเชาอสังหาริมทรัพย และนําอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ออกใหเชาชวงแกผูประกอบกิจการโรงแรมเพื่อการจัดหาผลประโยชน 
แมวาการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมดังกลาวจะไดมีการจด
ทะเบียนสิทธิการเชา 30 ป ตอเจาพนักงานที่ดินที่เกี่ยวของแลวก็ตาม แต
กองทุนรวมยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเชา ในกรณีที่
ผูใหเชาซึ่งไดแก บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติผิดขอกําหนดและเงื ่อนไขของส ัญญา เช าที ่ได ม ีการจด
ทะเบียนสิทธิการเชาดังกลาว ทําใหสัญญาเชาระหวางกองทุนรวมและ
บริษัท ดุสิตไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) สิ้นสุดลง ซึ่งเหตุการณ
ดังกลาวจะมีผลกระทบตอกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมไมมีสิทธิใน
การนําทรัพยสินที่เชาออกใหเชาชวง ซึ่งทําใหกองทุนรวมสูญเสีย
รายไดคาเชาชวงจากการนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกใหเชาชวงแกผู
ประกอบกิจการโรงแรม  ซึ่ งจะสงผลกระทบตออัตราการจ าย
ผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุน 

เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใหกองทุน
รวมมีโอกาสไดรับการชดเชยจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุน
รวม กองทุนรวมจึงจัดใหมีการดําเนินการเพื่อเปนการลดความเสี่ยง
ดังกลาว โดยกําหนดเงื่อนไขในการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับ
บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส จํากัด (มหาชน) ในฐานะเจาของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาและอาคารที่เชาวา ในกรณีที่ผูใหเชาปฏิบัติผิด
สัญญาในสาระสําคัญจนทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนใน
ทรัพยสินที่เชาได จนเปนเหตุใหกองทุนรวมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชา
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ผูใหเชาจะตองชําระคืนเงินหรือผลประโยชน
อื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม รวมถึง
คาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่ง
ทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามที่กําหนดไวใน
สัญญาเชา ซึ่งจะเปนไปตามขอตกลงในสัญญาเชา 

3.2) การยกเลิกสัญญาเชาและสญัญาเชาชวง 
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  คาเชาและคาเชาชวงที่กองทุนรวมจะไดรับจากผูเชาและผูเชาชวงตาม
สัญญาเชาและสัญญาเชาชวงจะเปนที่มาของรายไดหลักของกองทุนรวม 
หากผูเชาและผูเชาชวงในทรัพยสินบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด
ตามที่กําหนดไวในสัญญาอันเปนการผิดสัญญา หรือกรณีที่เกิดเหตุผิด
สัญญากองทุนรวมอาจตองบอกเลิกสัญญา และอาจใชเวลาหาบุคคลอื่น
เพื่อเขามาเปนคูสัญญารายใหมของสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงเพื่อเชา
และเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไป ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจไมมีคุณสมบัติ
หรือความสามารถที่เหมือนกับผูเชาและผูเชาชวงเดมิ 

3.3) กระบวนการและระยะเวลาในการบังคับหลักประกัน 

  แมวาจะไดมีการตกลงที่จะใหมีการจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน  เปนหลักประกันตามที่ไดระบุในของ
รายละเอียดโครงการฉบับนี้ ในการบังคับหลักประกันอาจจะตองใช
ระยะเวลาตามสมควรขึ้นอยูกับประเภทของหลักประกันและจํานวนคดี
ที่คางพิจารณาอยูในศาล  

  โดยในสวนของการบังคับจํานองนั้น กองทุนจะตองดําเนินการฟองรอง
ตอศาล  เพื่อเรียกรองคาเสียหายและขอใหศาลบังคับจํานอง โดยการนํา
ทรัพยสินที่จํานองออกขายทอดตลาด เพื่อนําเงินที่ไดมาชดเชยความ
เสียหายของกองทุน ซึ่งในกรณีปกติ ขั้นตอนทางกฎหมายในการ
ฟองรองบังคับคดีและการบังคับจํานองอาจตองใชระยะเวลานาน
พอสมควร เนื่องจากในการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาคดีตามลําดับที่
มีการยื่นตอศาลไว และเมื่อศาลตัดสินคดีแลว จะตองนําทรัพยสินที่
จํ านองออกขายทอดตลาดซึ่ งจะมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ตอง
ดําเนินการอีกสวนหนึ่ง ในกรณีดังกลาว กองทุนอาจไมไดรับเงินจาก
การขายทอดตลาดในทันที ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลประกอบการของ
กองทุน นอกจากนี้ หากขณะที่มีการบังคับจํานองและขายทอดตลาด
ทรัพยสินที่จํานองอาจมีมูลคาลดลง เงินที่ไดรับจากการขายทอดตลาด
อาจไมเพียงพอกับคาเสียหายที่กองทุนรวมสมควรไดรับ  

4) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

สําหรับทรัพยสินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมจะจัดใหมี
การประกันอัคคีภัยและวินาศภัยตางๆ โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวาราคา
ประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่ เสียหาย 
(Replacement Cost Evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคา
ทรัพยสินที่จัดทําขึ้นฉบับลาสุด  และการประกันภัยการกอวินาศกรรม 
(Terrorist Insurance) ที่จําเปนและสมควร เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจ
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เกิดขึ้นแกทรัพยสินของกองทุนรวมโดยกรมธรรมดังกลาวจะกําหนดให
กองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชน 

สําหรับทรัพยสินซึ่งกองทุนรวมมีสิทธิการเชานั้น ภายใตขอกําหนดของสัญญา
เชาระหวางผูใหเชาและกองทุนรวม ผูใหเชาตกลงที่จะจัดใหมีการประกัน
อัคคีภัยและวินาศภัยตางๆ โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวาราคาประเมินมูลคา
ทรัพยสินโดยใชเกณฑการเปลี่ยนใหมสําหรับสิ่งที่เสียหาย (Replacement Cost 
Evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เชาที่จัดทําขึ้น
ฉบับลาสุด และการประกันภัยการกอวินาศกรรม (Terrorist Insurance) ที่
จําเปนและสมควร เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินที่เชา
โดยกรมธรรมดังกลาวจะกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับผลประโยชนหรือ
เปนผูเอาประกันภัยรวมกับผูใหเชาตามสวนไดสวนเสียที่มีอยู  

นอกจากนี้ ในสวนการนําทรัพยสินของกองทุนรวมออกใหเชา หรือเชาชวง 
(แลวแตกรณี) นั้น กองทุนรวมจะดําเนินการใหผูเชาหรือผูเชาชวงจัดใหมี
การทําประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 
เพื่อคุมครองความบาดเจ็บทางรางกายหรือชีวิต และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทเลินเลอหรือ
ความบกพรองของทรัพยสินที่เชาซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหตองรับผิดชดใช
คาเสียหายภายใตวงเงินประกัน ขอกําหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมใหความ
เห็นชอบ รวมถึงจะดําเนินการใหผูเชาหรือผูเชาชวงจัดใหมีการทําประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) เพื่อคุมครองความเสียหาย
ตอเนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินที่เชา โดยมีวงเงินประกันไมตํ่ากวา
คาใชจายคงที่ ซึ่งคงตองจายตอไปในระหวางที่ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงผลกําไรที่
ขาดหายไป ตามที่กองทุนรวมคาดวาจะไดรับในชวงระยะเวลาที่คาดวาจะใชใน
การกอสรางหรือซอมแซมทรัพยสินที่เชา  

 ดังนั้น หากเกิดเหตุการณที่มิไดอยูภายใตการคุมครองของกรมธรรมประกันภัย 
หรือความเสียหายนั้นเกินกวาวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรมประกันภัย 
หรือผูใหเชาหรือกองทุนรวมไมสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนไดครบถวน
ตามกรมธรรม  ซึ่งในกรณีดังกลาวอาจมีผลกระทบตอสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม  และอาจทําใหรายไดในอนาคตไมเปนไปตามประมาณการที่คาด
ไว  

5) ความเสี่ยงเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ผูเชาและผู เชาชวงจะรับโอนหรือดําเนินการเพื่อใหไดรับใบอนุญาตเปด
โรงแรม จากกระทรวงมหาดไทยเพื่อใชในการประกอบกิจการโรงแรม หากผู
เชาและผูเชาชวงไมไดรับใบอนุญาตเปดโรงแรมหรือใบอนุญาตเปดโรงแรม
ของผูเชาและผูเชาชวงถูกยกเลิกหรือไมมีการตออายุ จะมีผลกระทบในทางลบ
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ตอผูเชาและผูเชาชวง กลาวคือจะทําให ผูเชาและผูเชาชวงไมสามารถดําเนิน
กิจการโรงแรมตอไปได และอาจเปนผลใหไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด
และหนาที่ภายใตสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงได  

การที่ผูเชาและผูเชาชวงไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ภายใต
สัญญาเชาและสัญญาเชาชวงได จะเปนเหตุเลิกสัญญาและกองทุนจะมีสิทธิที่
จะเลิกสัญญาเชาและสัญญาเชาชวงได  อนึ่ง จนกวากองทุนดําเนินการหา
คูสัญญารายใหมแทนผูเชาและผูเชาชวง และสามารถเจรจาตกลงกับคูสัญญา
รายใหมไดสําเร็จ กองทุนจะมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายตามกฎหมาย
เนื่องจากการผิดสัญญาและมีสิทธิบังคับหลักประกัน ซึ่งหากกองทุนไม
สามารถใชบังคับหลักประกันไดตามขั้นตอนและในเวลาอันควรตาม
รายละเอียดที่ระบุไวขางตน หรือไมสามารถหาคูสัญญารายใหมเพื่อมาบริหาร
ทรัพยสินที่ลงทุนที่ไดรับอนุญาตไดภายในเวลาอันควร หรือไมสามารถเจรจา
ตกลงกับคูสัญญารายใหมในสัญญาฉบับใหมโดยมีขอกําหนดที่เปนประโยชน
ตอกองทุนได  

กระแสรายไดของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของกองทุน 

ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวมเนื่องจากกรณีดังกลาวขางตน เงินลงทุนที่ผูถือ
หนวยลงทุนไดรับคืนจะเปนไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ดังนั้น  
ในกรณีดังกลาวนี้ผูถือหนวยลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไดรับเงินลงทุนคืน
ในจํานวนที่ตํ่ากวามูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน (ตํ่ากวา 10 บาท) 

6) ความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเขาทํา
สัญญาเชา สัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาตกลงกระทําการเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยกับเจาของอสังหาริมทรัพยหรือผูใหสัญญาแกกองทุนรวม 
และ/หรือ สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุนและการบริหารของกองทุน
รวมเพื่อประโยชนในการจัดหาจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม และผูกพัน
ใหคูสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

อยางไรก็ดี  ถึงแมจะมีขอกําหนดในสัญญา คูสัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิด
เหตุการณใด ๆ อันเปนเหตุแหงการเลิกหรือผิดสัญญาได ในกรณีเชนวานี้ แม
กองทุนรวมจะมสีิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เรียกคาเสียหาย รวมตลอดจนเรียกคา
ขาดประโยชนและคาเชาที่ชําระไปแลวก็ตาม แตเหตุการณที่คูสัญญาผิดสัญญา
ดังกลาว ทําใหกองทุนรวมอาจไมไดรับผลประโยชนหรือบังคับการใหเปนไป
ตามสัญญาตามที่กําหนดไวดังกลาวได เชน ไมสามารถบังคับใหเปนไปตาม
สิทธิของกองทุนรวมตามขอกําหนด หรือ คูสัญญาไมชําระคาเสียหายตามที่
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กองทุนรวมเรียกรอง ดังนั้น กองทุนรวมจึงอาจตองนําเรื่องดังกลาวเขาสู
กระบวนการยุติธรรมโดยการฟองรองตอศาล  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัท
จัดการไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินที่
กองทุนรวมจะไดรับชดเชย เยียวยา ตอความเสียหายตาง ๆ นอกจากนี้ ผลแหง
คดีขึ้นอยูกับคําพิพากษาของศาล และถึงแมศาลจะมีคําพิพากษาใหกองทุนรวม
ชนะคดี กองทุนรวมอาจประสบความยุงยากในการบังคับใหเปนไปตามคํา
พิพากษาของศาล ผูถือหนวยลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับผลตอบแทน
ตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณไว  

7) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่เชา
และอาคารที่เชาได 

ในบางกรณีกองทุนรวมอาจไมสามารถใชประโยชนในที่ดินที่เชาและ/หรือ
อาคารที่เชาไดไมวาทั ้งหมดหรือบางสวนเนื่องจากที่ดินที ่เชาและ/หรือ
อาคารที่เชาถูกยึดหรืออายัดตามคําสั ่งศาล ผูใหเชาถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
ช่ัวคราว หรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือสั่งใหลมละลาย   

ซึ่งในกรณีดังกลาวหากผูใหเชาไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในสัญญาเชา  กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที 
และผูใหเชาจะตองชําระเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูใหเชาไดรับไวในนาม
กองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตลอดจนคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวม 
ไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชา (โปรดดูรายละเอียดในสรุปสัญญาเชา 
- ขอเหตุแหงการเลิกสัญญา และผลแหงการเลิกสัญญา) 

8) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน 
ในกรณีที่กองทุนรวมไดดําเนินการใหมีการกูยืมเงินตามหลักเกณฑที่กําหนดที่
กําหนดไวในโครงการ  กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน
ดังกลาวได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย ซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําใหกองทุนรวมมีสภาพ
คลองไมเพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงที่จะมีความสามารถใน
การชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยลดลง และอาจสงผลกระทบตอความสามารถ
ของในการจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมจะใชความ
พยายามในการดําเนินการใดๆเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว เชน การปองกันความ
เสี่ยงจาการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย หรือ การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ 
เปนตน อยางไรก็ดีในการดําเนินการใดๆ ดังกลาว กองทุนรวมจะดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
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4.  หลักเกณฑการลงทุน  

4.1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยจะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

4.1.1 ตองมีการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

4.1.2     อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนตองตั้งอยูในประเทศไทย มีทางเขาออกที่ดีและเหมาะสมตาม
สภาพ 

4.1.3 ตองเปนอสังหาริมทรัพยที่กอสรางแลวเสร็จและอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการจัดหา
ผลประโยชนไดหรือหากเปนอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ ตองมีการกอสรางไป
แลวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาโครงการณ วันที่สํานักงานอนุมัติใหบริษัทจัดการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวมกรณีเปนทรัพยสินช้ินแรก หรือ ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนกรณีเปน
ทรัพยสินช้ินตอไป  และในการคํานวณมูลคาโครงการ มิใหนับมูลคาที่ดินที่เปนที่ต้ังของ
โครงการ ทั้งนี้สัดสวนความคืบหนาของการกอสรางตองไดรับการรับรองจากบริษัทประเมิน
คาทรัพยสิน  

4.1.4 ตองเปนการลงทุนโดยการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือโดยการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกินหรือ
สิทธิเหนือพ้ืนดิน โดยผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยดังกลาวยินยอม
ที่จะขาย ใหเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยนั้น 

4.1.5 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอ
พิพาทใดๆ  เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.6 อสังหาริมทรัพยตองไมเปนที ่ดินวางเปลา  เวนแตจะแสดงไดวาจะเปนประโยชนที ่จะ
สงเสริมใหเกิดรายไดแกอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.7 ในการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือเงื่อนไขที่
กอใหเกิดหนาที่มากกวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง หรือทํา
สัญญาเชาชวงเวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตองเปน
การเชาจากบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปนการเชาจากผูมีสิทธิที่จะใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นได  ทั้งนี้ ในกรณีที่
อสังหาริมทรัพยที่เชาเปนที่ดิน  ที่ดินนั้นจะตองมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนใหแลว 

(2)   ในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีที่เปนการเชาอาคาร โรงเรือน 
หรือสิ่งปลูกสรางที่ ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิ
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ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน บริษัทจัดการตองจัดใหมี
สถาบันการเง ินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรือบริษัท
ประกันภัยเปนผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของ
บุคคลดังกลาว หรือในกรณีที่มิไดจัดใหผูรับประกันความเสียหายเพื่อปองกันความ
เสียหายเชนวานั้น  บริษัทจัดการตองเปดเผยความเสี่ยงใหผูลงทุนทราบโดยตองระบุ
ไวในหนังสือช้ีชวน สวนสรุปขอมูลสําคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผล
ประกอบการของกองทุนรวม หากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน หรือผูมีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญา 

4.1.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มี
มูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 6 เดือน
นับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนสําหรับ
กรณี        การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แลวแตกรณี และดํารงอัตราสวนการลงทุนดังกลาวทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้   

(1)   รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ หรือ 

(2)   กรณีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

4.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจาก
การลงทุนไวอยางนอย 1 ป เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.1.10   บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันภัยดังตอไปนี้ 

(1)  การประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนรวมที่มีตอ
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน เพื่อคุมครองความ
เสียหาย  ที่ จะ เกิดขึ้นกับกองทุนรวมอัน เนื่ องมาจากการ เกิด วินาศภัยตอ
อสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยกําหนดใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน ทั้งนี้ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

(2)  การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากความ
ชํารุดบกพรองของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหเชาหรือ                      
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุนรวม หรือผูเชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุน
รวม ไดทําประกันภัยนั้นไวแลว  บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัยความรับผิด
เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไลเบี้ยใหตองรับผดิ 

(3)   การประกันภัยตาม (1) และ(2) ใหเอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสทิธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น   

4.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือจําหนาย 
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(1) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะ
ลงทุนในราคาที่ไมสูงกวาราคาที่เปดเผยไวในรายละเอียดโครงการ  และหากราคาที่
จะลงทุนซึ่งเปดเผยไวในรายละเอียดโครงการสูงกวาราคาต่ําสุดที่ไดจากรายงานการ
ประเมินคาเกินกวารอยละ 10 บริษัทจัดการจะชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลของการ
ลงทุนในราคาดังกลาวในไวในรายละเอียดโครงการ 

(2)  การขายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมา
จากการลงทุน บริษัทจัดการจะกระทําโดยเปดเผยและเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของ
กองทุนรวมเปนสําคัญ หากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยมีราคาที่ตํ่ากวาราคาสูงสุดที่ไดจากรายงานการประเมินคาเกิน
กว าร อยละ  10  บริษัทจั ดการจะชี้ แจงขอ เท็ จจริ งและ เหตุผลที่ จํ าหน าย
อสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในราคาดังกลาวไวในหนังสือ
สรุปขอมูลสําคัญที่จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(3)   รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตาม (1) และ(2)บริษัท
จัดการจะจัดทําขึ้นลวงหนากอนการลงทุนในหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมเกิน 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ประเมินคาทรัพยสินใหมหากภายในระยะเวลาดังกลาวมูลคาทรัพยสินที่ทําการ
ประเมินมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

4.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวของ  
บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(1)   ในการลงทุนครั้งแรก หากเปนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการตองยื่นคํารับรองของบุคคลที่จะแตงตั้งใหเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งไดรับรองวาผูดูแลผลประโยชนไดรับ
รายงานการประเมินของบริษัทประเมินคาทรัพยสินและรายงานเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองวาไดทําการตรวจสอบการลงทุนตาม
โครงการแลว และเห็นวาเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางคาปกติ
เสมือนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s 
length transaction) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแตงตั้งบุคคลที่ทําการรับรอง
ดังกลาวเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรโดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)   ในการลงทุนในหรื อจํ าหน า ยไปซึ่ งอสั งหาริ มทรัพยหรื อสิทธิ ก าร เช า
อสังหาริมทรัพยภายหลังจากการลงทุนครั้งแรก หากเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ที่  สน .  29/2549 เรื่อง  การกระทําที่อาจกอให เกิด 
ความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการปองกัน 
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการไดรับความเห็นชอบ
หรือการรับรองจากผูดูแลผลประโยชน  และ /หรือการไดรับมติอนุมั ติจาก 
ผูถือหนวยลงทุน  นอกจากนี้ หากธุรกรรมดังกลาวเปนการลงทุนกับบริษัทจัดการ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการไดตอเมื่อผูดูแล
ผลประโยชนไดตรวจสอบและรับรองเปนลายลักษณอักษรแลววาการลงทุน 
ดังกลาวเปนธุรกรรมในลักษณะที่เปนทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับ
ลูกคาทั่วไปที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ (at arm’s length transaction) 

4.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพยไปแสวงหาผลประโยชนไดเฉพาะการใหเชาพื้นที่โดยตรง 
หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาประโยชน ทั้งนี้ ภายใต
หลักเกณฑดังนี้ 

(1)   หากเปนการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกลาวใหเชาแก             
ผูประกอบกิจการโรงแรมเทานั้น 

(2)   หากเปนการให เช าพื้นที่และมีการจัดหาผลประโยชนโดยการใหบริการ
ประกอบดวย เชน serviced apartment  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก)   ดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดจากการใหเชาพื้นที่และการใหเชา
เครื ่องใชอุปกรณตกแตงที่เกี ่ยวเนื ่องโดยตรงจากการใหเชาพื ้นที่นั ้น 
เชน ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เปนตน รวมกันไมนอยกวารอย
ละ  8 0ของรายไดทั้ งหมดที่ ได จ ากการจั ดหาผลประโยชน จ าก
อสังหารมิทรัพยนั้นในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใด ๆ    

(ข)   รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนตาม (ก) ของแต
ละอาคารใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต
วันสิ้นรอบปบัญชี  

(ค)   หากกองทุนรวมมีรายไดนอยกวาที่ กําหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหผูประกอบกิจการรายอื่นนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหา
ผลประโยชน  หรือจํ าหน า ยอส ังหาร ิมทร ัพย หร ือส ิทธ ิก าร เช า
อสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแตวัน
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดดําเนินการดังกลาว
แลวเสร็จ 

4.1.14 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยใหเกิดรายไดประจําไมนอยกวารอยละ 
75 ของรายไดทั้งหมดของกองทุนรวมในแตละรอบระยะเวลาบัญชีประจําป เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้ 
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(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายของปที่สิ้นอายุโครงการ 
หรือ 

(2) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2   การลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว
ซึ่งทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้เพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวม  

(1)   พันธบัตรรัฐบาล 

(2)  ต๋ัวเงินคลัง 

(3)   พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก 

(4)   เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 

(5)   บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก  ทั้งนี้ หากเปนบัตรเงินฝากที่มีการ
จายผลตอบแทนหรือการชําระเงินลงทุนอางอิงกับสินคาหรือตัวแปรตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(6)   ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบัน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย หรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผู
ออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือผูค้ําประกัน ทั้งนี้ หากเปน
ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทนหรือการชําระคืนเงินลงทุนอางอิงกับ
ตัวแปร ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนการลงทุน 

(7)   หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ 
หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้ หรือเงินฝาก 

(8)   หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(9)   หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่
เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที ่มีการซื ้อขายใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ข)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศที่มีทรัพยสินเชนเดียวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถลงทุนหรือมีไวได และ 

(ค)   ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ        
ผูลงทุนทั่วไป 
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(10)  สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน  
ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาซื้อขายลวงหนามีสินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่มิใชราคาหลักทรัพย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรืออันดับความนาเชื่อถือ
ของหลักทรัพยที่เปนตราสารแหงหนี้ สัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดวย  

(11)  หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่มิใชอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือ             
การ หาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคล
หนึ่งเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย ผูค้ําประกัน หรือผูรับฝากเงิน ตอง
มีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุนรวม เวนแตในชวงระยะเวลา
ดังตอไปนี้ 

(ก)   ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข)   ชวงระยะเวลาหกสิบวันกอนวันจายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หนวยลงทุน 

(ค)   ชวงระยะเวลา 1 ปกอนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคสอง  ไมนับรวมตั๋วแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล  ผูสลักหลัง ผูค้ํา
ประกันโดยตองเปนการรับอาวัลแบบไมมีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย หรือค้ํา
ประกันเงินตนและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข 

4.3 การลงทุนในหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษ   

กองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหุนที่มีสิทธิออกเสียงเปนพิเศษไดไมเกิน 1 หุนตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1)   หุนดังกลาวออกโดยบริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม  โดยหุนนั้นใหสิทธิพิเศษใน
การอนุมัติการดําเนินงานบางประการของบริษัทที่เชาอสังหาริมทรัพย (golden share)  ทั้งนี้ 
ตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทดังกลาว และ 

(2)   บริษัทที่ เชาอสังหาริมทรัพยตกลงจายคาเชาใหแกกองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผล
ประกอบการของอสังหาริมทรัพยที่เชา 

4.4 การกูยืมเงิน 

ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการให
หลักประกันไวดวยหรือไมก็ตาม  และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก)   ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิ
การเชาใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  
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(ข)   ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุน
รวมมีสิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม 

(ค)   ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการ
กูยืมเงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติม
หรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัท
จดัการกองทุนรวมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย  และ 

(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  และในกรณีที่
ตอมาภายหลังจํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการ
กูยืมเงินเพิ่มเติม  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงิน
เพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม 

เงื่อนไขพิเศษ:   

การลงทุนใน หรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน  

กองทุนรวมมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามที่ระบุไวในขอ 
4.1 ขอ 4.2 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

โดยในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น กองทุน
รวมอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพิ่มศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพื่อการใหเชา
พ้ืนที่โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน ทั้งนี้ รวมถึงการดําเนิน
ธุรกิจใหเชาทรัพยสิน เพื่อวัตถุประสงคตางๆ   และ/หรือเพื่อการจําหนาย จาย โอน ทั้งโครงการ  และหรือเพื่อ
การแบงจําหนายทรัพยสินดังกลาวใหกับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้กองทุนรวมอาจดําเนินการกอสรางหรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพยรวมถึงการขอ หรือรับโอนใบอนุญาตกอสราง หรือใบอนุญาตอื่นใดที่จําเปนเพื่อประโยชนของ
ทรัพยสิน เชน ใบอนุญาตตอเติมอาคาร เปนตน ดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวม หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะเห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งนี้จะตองไมเปนการขัดตอขอกําหนด 
กฎเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

5.  ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

5.1 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมิน
คาหรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํา
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น   
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(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผู
ถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1)  ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชี    ที่มีการจายเงินปนผลน้ัน 

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น   โดยกรณีที่บริษัทจัดการ        
ไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํา
กวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงิน
ปนผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณี
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.   สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยาง
อื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

5.2 เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1)    ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน บริษัทจัดการ
จะคํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละ
รายที่อยูในกลุมบุคคลนั้น   โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวนหนวย
ลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินปนผลที่ไมอาจแจกจายใหแกผู
ถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนสวนดังกลาวใหเปนรายได
แผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมใหดาํเนินการแลว และในระหวาง
ที่กองทุนรวมยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวน
ดังกลาวออกจากทรัพยสินสวนอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ
จะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 
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(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 6.1 (ก)  

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา         
รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน  บริษัท
จัดการจะคํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุน
แตละรายที่อยูในกลุมบุคคลนั้น   โดยจะใชวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผู
ถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวน
หนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของกลุมบุคคลเดียวกันใดจะไมเกินรอยละ 50 
ของจํานวนหนวยลงทุนที ่จําหนายไดแลวทั ้งหมด) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินปนผลที่ไมอาจ
แจกจายใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนสวน
ดังกลาวใหเปนรายไดแผนดิน โดยถือวาผู ถือหนวยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมให
ดําเนินการแลว และในระหวางที่กองทุนรวมยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทํา
บัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินสวนอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามา
รวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรอืผอนผันเปนอยางอื่น 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน    
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 6.1 (ข)                     
ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนาย
หนวยลงทุน  แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการกองทุนรวมวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิ
การเชาในอสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน
ของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามขอ (1) โดยอนุโลม  

(5) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมี
ประกาศดังกลาวไวที่ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

3.   สงหนังสือแจง ผูถือหนวยที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบียน 
และผูดูแลผลประโยชน และตลาดหลักทรัพย 
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(6)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ เปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน  

(7)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใช
เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวม 

6. หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ 
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไข เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

6.1 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน                   
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้   

(ก)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ               
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2.   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(ข)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญา
รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนจะถือหนวยลงทุน          
ที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแต
วันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

6.2  เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

6.3   ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื ่อง  หลักเกณฑ เงื ่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรพย ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม  

6.4 ภายใตบังคับขอ 6.5  และขอ 6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
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(1)   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควร         
รูถึงเหตุดังกลาว  

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ   

(3)   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินปนผลที่ไมอาจแจกจายใหแกผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนสวนดังกลาวใหเปนรายได
แผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และในระหวางที่
กองทุนรวมยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวน
ดังกลาวออกจากทรัพยสินสวนอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม   

(4)   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

6.5    ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน         
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบุคคลตามขอ 6.1 (ก) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้   

(1)   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควร         
รูถึงเหตุดังกลาว  

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

(3)   ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเงินปนผลที่ไมอาจแจกจายใหแกผูถือ
หนวยลงทุนดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนสวนดังกลาวใหเปนรายได
แผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนนั้นรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และในระหวางที่
กองทุนรวมยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวน
ดังกลาวออกจากทรัพยสินสวนอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

(4)   แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

  6.6 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน          
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนตามขอ 6.1 (ข) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
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ดังตอไปนี้ ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่รับไวตามสัญญารับประกันการจัด
จําหนายหนวยลงทุน  แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่รับหนวยลงทุน   

(1)   รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมรูหรือควรรูถึงเหตุดังกลาว 

(2)   ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมนับคะแนนเสียง
ของบุคคลดังกลาวไดเฉพาะในสวนที่ไมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด  

(3)   จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

6.7    ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการกองทุนรวมวาผูที่เคยเปนเจาของหรือผูโอนสิทธิการเชา              
ในอสังหาริมทรัพย  ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัท
จัดการจะปฏิบัติตามขอ 6.4 โดยอนุโลม  

6.8 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือ
ตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวม  

6.9 บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังตอไปนี้   

(1)   มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2)   มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด  ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่กองทุนรวม
จะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลว 
มีสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 

7.   การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม   

เมื่อนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว ผูถือหนวย
ลงทุนจะสามารถทําการซื้อ / ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ / ขายหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย” ได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําการแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบถึงกําหนดเวลาดังกลาวทางจดหมายโดยพลัน  

8. การโอนหนวยลงทุน 

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 6 และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 
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วิธีการขอโอนหนวยลงทุน   

8.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยัง
นายทะเบียนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนที่ลงนาม
โดยผูโอนและผูรับโอน พรอมทั้งแนบเอกสารการโอนหนวยลงทุนตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ
กําหนด  การโอนหนวยลงทุนใหมีผลบังคับและไดรับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการ
บันทึกรายชื่อผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว  ทั้งนี้  ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียม
การโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

8.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

 ผู ถ ือหนวยลงทุนที ่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ระบุโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวย
ลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

 
9. การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน  

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวม
จะไมสามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใช
หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการกองทุน ดังนี้ 

9.1  กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ ่งของจํานวนหนวยลงทุนที ่จําหนายไดแลวทั ้งหมด  หรือไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอม
เหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการ
ถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับทรัพยสินที ่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี ้ มูลคาของทรัพยสิน 
ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  

9.2  เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
ดังนี้ 
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(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได  บริษัทจัดการอาจมีไว
ซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได   

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะ
จําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได  

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

10. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร  บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 
(Investment Committee) ได ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม การ
ตัดสินใจลงทุนในการซื้อ  เชา ใหเชา  จําหนาย โอน  หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมจะกระทําผานมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม เวนแตการ
ลงทุนครั้งแรก ตามขอ 3.2.1 โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองคประกอบและอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้ 

10.1  องคประกอบ  

  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน  ดังตอไปนี้ 

1. กรรมการซึ่งเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยที่แตงตั้งโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อ
เปนตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวม จํานวนไมนอยกวา 2  คน 

2. กรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุน จํานวนไมเกิน 2 คน  โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการลงทุน จากรายชื่อที่เสนอโดยผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมที่ถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 15 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวม  ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนเสนอรายชื่อของกรรมการลงทุนเกินกวา
จํานวนของกรรมการลงทุนที่กําหนด ใหบริษัทจัดการพิจารณาแตงตั้งกรรมการลงทุนรายที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร  

ทั้งนี้ จํานวนกรรมการที่ เปนตัวแทนของบริษัทจัดการ  จะมีจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการลงทุนทั้งหมด 

ทั้งนี้ กรรมการจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการที่แตงตั้งโดยบริษัทจัดการ และพิจารณา        
ถอดถอนกรรมการที่เปนผูถือหนวยลงทุนหรือตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแลวเห็นวากรรมการดังกลาวมีการกระทําหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่เปน
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คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมหรือมีการกระทําที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุน
รวม และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร   

10.2  รูปแบบการตัดสินใจ  

(1) การเรียกประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนเพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสง
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร 
หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิค ตามควรแกกรณีใหแกกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน
ทําการกอนวันประชุม  เวนแตกรณีฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไมมี
การสงหนังสือเชิญประชุม หากกรรมการไดเขารวมในการประชุมแลว ใหถือวากรรมการ
ดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุม  

(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมปละ 1 ครั้งเปนอยางนอย  

(3) วิธีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมดวยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสม
รวมถึงการประชุมทางโทรศัพทหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ได โดยกรรมการคนหนึ่ง
คนใดอาจเสนอมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อเวียนใหคณะกรรมการลงทุนพิจารณา
และ           ลงนามในมติดังกลาว  ทั้งนี้จะแยกลงชื่อในแตละตนฉบับของมติ หรือลงช่ือ
รวมกันในตนฉบับเดียวกันก็ได  

(4)  องคประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุม
เกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และตองมีกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจัดการรวมกัน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งเขารวมประชุมดวย จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้น
อาจเปนในลักษณะการนั่งประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) 
ก็ได  

(5)  มติของที่ประชุม 

 กรณีจัดใหมีการประชุม  

 ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เขาประชุม 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ี
ขาด 
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 กรณีไมจัดใหมีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดย
มติดังกลาวจะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายัง
บริษัทจัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือช่ือ
โดยกรรมการซึ่งสงทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดย
กรรมการที่นําสงมติทางโทรสารดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติใหบริษัทจัดการตอไป  
เพื่อบริษัทจัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของมติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

  

 ทั้งนี้ หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนคําสั่งใดๆ ตามที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนด และ/หรือ จรรยาบรรณ  กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใช
สิทธิยับยั้งพิเศษ (Veto Right)  

การลงมติของคณะกรรมการลงทุนซึ่งมีสวนไดเสีย 

ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื่องใด ๆ จะไมนับคะแนนเสียงของกรรมการผูมี         
สวนไดเสียรวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

(6) ประธานที่ประชุม  

 ใหบริษัทจัดการแตงตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปน
ประธานกรรมการ และเปนประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมีอํานาจและหนาที่ใน
การดําเนินการประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามที่กําหนดไวในขอนี้  

(7)  รายงานการประชุม  

 บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนาม
รับรองและเก็บรักษาไว รวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพื่อใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญ
ของบริษัทจัดการในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ  

10.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

 คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร 
กองทุนรวม ดังนี้  

(1)  พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เชา ใหเชา จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  
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(2)  ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้จะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลว
และที่จะมีขึ้นในภายหนา  

(3)  คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไป
เปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุนรวม 
เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูก
เปดเผยใหผูลงทุนทั่วไปทราบแลว 

(4)  คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และ
ต้ังอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นใน
ภายหนา 

 
11.    ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน

รวม 

11.1  ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน  

ช่ือ   :  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท    : (02) 296-3582 

หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   

11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน   

(ก) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่หรือ
ความรับผิดชอบตามที่ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษร เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน 

(ค) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไม
สามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับ
ประกาศคําสั่ง ระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลให
เปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับ
หนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได 
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โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 
วัน 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 

(จ) ในกรณีที่ ผู ดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบั ติขอใดขอหนึ่ งตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหริมทรัพย  
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน  
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง  หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจงการแกไข ดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น  

 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว 
บริษัทจัดการจะดํา เนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อ
ไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. แลว  บริษัทจัดการจะแตงตั ้งผู ดูแล
ผลประโยชน รายใหม แทนผูดูแลผลประโยชน เดิมโดยพลัน  ทั้ งนี้ เวนแตสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น  

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอื่นใดที่
เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวมไปเปดเผยโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิก
สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอย
กวา 15 วัน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนรวม รวมถึงคาใชจายที่เกิดจากการที่บริษัทจัดการตองติดตอกับ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนดวย   

(ช) เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวกับ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ 
(ข) เพื่อฟนฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิก
กิจการ หรือรองขออื่นใดที่คลายคลึงกัน ภายใตกฎหมายปจจุบัน หรือในอนาคต หรือตาม
ขอบังคับตางๆ  บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนนี้ไดทันที 

(ซ) เมื ่อหน วยงานหร ือองค กรของร ัฐม ีความ เห ็น เกี ่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิง านของผู ด ูแล
ผลประโยชนวามีความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและแจงใหบริษัทจัดการ
ทราบหรือประกาศเป นการทั่วไป บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนนี้ไดทันที 
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ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนรวมตองมี
ผูดูแลผลประโยชน ดังนั้นในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามขอ 11.2 เงื่อนไขการเปลี่ยน
ผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอไปอยาง
สมบูรณจนกวาจะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการ
ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมจนเสร็จสิ้น และภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดตอเนื่อง 

11.3  สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม  

ช่ือ   :  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   

โทรศัพท    : (02) 296-3582 

หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและ
เอกสารสําคัญของกองทุนรวมไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม 

อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสาร
สิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดแก โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
และสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือ
กรมธรรมประกันภัยไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสิน
ที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษาไวที่ผูดูแลผลประโยชนได 

12.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี 

ช่ือ  :  นางณฐพร พันธุอุดม และ/หรือ นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจ
วัฒนะ และ/หรือ นางอุณากร พฤฒิธาดา 

ที่อยู   :  บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด 
ช้ัน 15 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 179/74-80 

              ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท  : (02) 286-9999 

โทรสาร :   (02) 286-5050  

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

13.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน  

ช่ือ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ที่อยู  :  เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ช้ันเอ็ม , จี และ 10 
  ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
  กรุงเทพฯ 10120   

โทรศัพท    : (02) 670 – 4900  

โทรสาร :           (02) 679 – 1824 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทราบ และจะติดประกาศไว                  
ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ 

14. ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย 

ช่ือ  :  บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  

ที่อยู  :  เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ช้ัน 24-25 ซอยหลังสวน 
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
  กรุงเทพฯ 10330   

โทรศัพท    : (02) 657 – 9000  

โทรสาร :           (02) 657-9276 

ช่ือ  :  บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ช้ัน 20-21, 24  
  เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1  
  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   

โทรศัพท    : (02) 658-6300  

โทรสาร :           (02) 658-6862 

 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูจัดจําหนายเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย และนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย         
ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพยที่ เปนหนวยลงทุน  เพื ่อทําหนาที ่เปนผู จ ัดจําหนายหนวยลงทุนของ           
กองทุนรวม ทั้งนี้  ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนดังกลาว  จะตองไมมีความสัมพันธกับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิ
การเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเปนกลุมบุคคลเดียวกัน     

บริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งผูจัดจําหนายใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว                  
ณ  ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ หรือแจงผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการ 

15.  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

ช่ือ  :  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
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ที่อยู  :  อาคารหลังสวน 44  ถนนหลังสวน  
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
  กรุงเทพฯ 10330   

โทรศัพท    : (02) 626-7000  

โทรสาร :           (02) 626-7850 

ช่ือ  :  ธนาคาค กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู  :  เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท 
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย 
  กรุงเทพฯ 10110   

โทรศัพท    : (02) 255-2222  

โทรสาร :           (02) 255-9391-3 

 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายของ 
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  และจะติดประกาศไว           
ณ  ที่เปดเผยของบริษัทจัดการหรือแจงผานทางเว็บไซต (web site) ของบริษัทจัดการ 

16.  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

ช่ือ  : บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่อยู : 889 อาคารไทยซีซี ช้ัน 31 ถนนสาทรใต 
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท   : (02) 675-8403-15        

โทรสาร : (02) 675-8427 

ช่ือ :    บริษัท เอเจนซี่ ฟอรเรียลเอสเตท แอฟแฟร จํากัด 

ที่อยู : 10 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี 

  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท  : (02) 295-3905 

โทรสาร  : (02) 295-1154 

ช่ือ :    บริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด 

ที่อยู : 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ช้ัน 20 ยูนิต 2 

  ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
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โทรศัพท  : (02) 634-8500 

โทรสาร  : (02) 634-8511 

ในการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน  บริษัทจัดการไดทําการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 
ซึ่งเปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จํานวน 2 ราย เพื่อทําการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 

อนึ่ง  บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่เปนผูประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทุน
รวมในครั้งตอไป  โดยบริษัทจัดการจะไมแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกันเกิน 2 ครั้ง 

17.    ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งบุคคลใดเปนที่ปรึกษาของกองทุนรวมในภายหลัง  ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไมมีสวนรวม
ในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหารอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย    

17.1 ที่ปรึกษาซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย เชา หรือหา
ประโยชน ในอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชา หรือการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม   

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษาของกองทุนรวมโดยที่
บุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงตั้งที่ปรึกษาใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้ง การระดม
เงินทุน   การวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ใหกับกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
แตงตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกโดยที่บุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด  

17.3 ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม 
หรือการจัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เปนตน 

18.   การเสนอขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้   ทั้งนี้              
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัท
จัดการขอสงวนสทิธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  
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18.1.  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และวันเวลาทําการเสนอ
ขายหนวยลงทุน  

18.1.1  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุป
ขอมูลสําคัญ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชี
กองทุน ไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
ภายในระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามที่กําหนดในหนังสือช้ีชวน  

18.1.2  วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

ระหวางวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ในเวลาทําการของบริษัทจัดการ ผู
จัดจําหนาย และตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

18.2.  วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน  

18.2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ราคาขายหนวยลงทุน เทากับ 10 บาท  

18.2.2 วิธีการเสนอขายหรือจองซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน  
ดังนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดใหแกผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือผูให
สิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน  หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาว (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกบุคคลดังกลาวรวมกันวา “ผูลงทุนกลุมที่ 1”)   เวนแตเปน
กรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ (3) หรือ (4) 

ทั้งนี้  ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน
ใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุน
รวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

อนึ่ง ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดดังกลาวมา
เสนอขายใหกับผูลงทุนกลุมที่ 2 ตอไป    

(2) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน                 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแกผูจองซื้อทั่วไป (ผูลงทุนกลุมที่ 2) เวนแตเปนกรณีที่
ไดรับยกเวนตามขอ (3) หรือ (4) 
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(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (1) แลว  บริษัทจัดการจะ
เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาว          
อีกไดก็ตอเมื่อเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของ           
ผูจองซื้อทั่วไป 

(4) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่          
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรร
หนวยลงทุนตาม (1) แลว  บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใน
สวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไดก็ตอเมื่อเปนการ เสนอขายและ
จัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อ
ทั่วไป และผูจองซื้อพิเศษตาม (3)   

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน 

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัท
จัดการ ผูจัดจําหนาย  (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
ไดตามวัน เวลา ที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุน
เปนมูลคาไมตํ่ากวา 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 
1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) 

(2) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ
ใหแกบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย (ถามี)  หรือผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน (ถามี)   พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําขอเปดบัญชี
กองทุน และใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน  

(3)  กรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คนถือหนวย
ลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงช่ือผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผู
ถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่
มีช่ือแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูจองซื้อหนวย
ลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน อยางไรก็ดี หากผูจองซื้อประสงคเปนอยาง
อื่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร  

(4) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระ
ในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง  

(5)  สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู
ถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชี
ผูถือหนวยลงทุนกอน 

(6) เนื่องจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผูจองซื้อจะตองแจงความประสงค
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วาจะใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อหนวยลงทุนฝาก
ไว ณ ที่ใด โดยผูจองซื้อสามารถเลือกที่จะ :  

- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไว
กับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขา
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้นๆ หรือ 

- ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการ ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขา
ฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ใน
นามของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ  

18.3.  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย  หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ เวนแตบริษัท
จัดการจะเห็นสมควรกําหนดเปนประการอื่น โดยวิธีการชําระเงินคาจองซื้อใหชําระดวย
วิธีการดังตอไปนี้ 

(1.1) กรณีจองซื้อระหวางวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 

ชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ โดยผูจองซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่ง
จาย  ดังนี้ 

ก)   เฉพาะผูจองซื้อผานบริษัทจัดการ   หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) ที่
นอกเหนือจากรายชื่อที่ระบุไวในขอ (ค) 

สั่งจายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการนี้เพื่อ
การนี้ในชื่อ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน 
กรุงไทย” ของธนาคารดังตอไปนี้    
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ช่ือธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี 

กรุงไทย สวนมะลิ 153-6-09908-2 

กรุงศรีอยุธยา สํานักพระราม3 777-0-04854-1 

ไทยพาณิชย ยอยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม3) 295-3-00099-9 

กสิกรไทย ถนนพระรามที่ 3 057-1-07543-1 

นครหลวงไทย พระราม 3 079-1-00694-1 

กรุงเทพ ถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ 195-3-05057-0 

ทหารไทย ชองนนทรี 028-1-05955-0 

ซิต้ีแบงก สํานักงานใหญ 080-0-56700-9 

สแตนดารดชารเตอร สํานักงานใหญ 000-1-71006-0 

 
ข)   เฉพาะผูจองซื้อหนวยลงทุนผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  ตาม

รายช่ือดังตอไปนี้ 

 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี ไทย (ประเทศไทย) จํากัด  

  ช่ือบัญชี        “บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการจองซื้อ
หุน” 

  “CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for shares subscription” 

 เลขที่บัญชี           900-3-22282-5 

 ประเภทบัญชี        กระแสรายวัน 

 ธนาคาร                 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  สํานักเพชรบุรีตัดใหม 

 บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

  ช่ือบัญชี        “บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อจอง
ซื้อหุน”  

"KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR 
SUBSCRIPTIONS"  

 เลขที่บัญชี           049-3-12555-8 

 ประเภทบัญชี        กระแสรายวัน 

 ธนาคาร                 ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
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ค) เฉพาะผูจองซื้อหนวยลงทุนผานผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ตามรายชื่อ
ดังตอไปนี้ 

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  

  ช่ือบัญชี        “บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน” 

  “CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd. for shares subscription” 

 เลขที่บัญชี           900-3-22282-5 

 ประเภทบัญชี        กระแสรายวัน 

 ธนาคาร                 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  สํานักเพชรบุรีตัดใหม 

 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

  ช่ือบัญชี        “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี”  

 เลขที่บัญชี           153-6-10489-2   

 ประเภทบัญชี        กระแสรายวัน 

  ธนาคาร                 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ผูจองซื้อตองระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็ค
เพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน  

กรณีสั่งซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดกอนระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง  

(1.2) กรณีจองซื้อในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 

ชําระดวยเงินสด เงินโอนบัญชี หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคารเทานั้น และไมรับจองซื้อ
ทางไปรษณีย 

(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
ไดรับการจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูจองซื้อแลว บริษัทจัดการ 
ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จะออกสําเนาใบจองซื้อ
หนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน  

(3)  ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงินธนาคาร 
ซึ่งไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือ
วาผูจองซื้อหนวยลงทุนทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได  

 ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวัน และ/หรือ เวลาที่ลวงเลยจากชวง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหแก          
ผูจองซื้อรายนั้น  
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 ในกรณีที่เช็ค ดราฟต หรือตั๋วแลกเงินธนาคารดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคาร
ของผูจองซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อรายนั้น  

(4)  ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวย
เงินจนเต็มคาเวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ในการชําระเงินคา
ซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  

(5)  ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็ม
ตามจํานวนแลวจะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ   

(6)  บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่
บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี) ในชวงดังกลาว
ทั้งหมดจะนําเขาเปนผลประโยชนของกองทุนรวม 

18.4 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  

(1) ในระหวางระยะเวลากอนปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  หากบริษัทจัดการประสงคจะ
ยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม  บริษัทจัดการสามารถที่จะยุติการขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงานทราบการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ   

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือ
บางสวน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ :-  

(2.1) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปน
กรณีที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    

(2.2) กรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ประสงคจะจองซื้อหนวย
ลงทุนรวมกันเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(2.3) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตาม
ความเปนจริง หรือไมครบถวน 

(2.4) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไม
โปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน  เปนตน 

(2.5) ในกรณีที่มีเหตุไมพึงประสงคจนทําใหบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมจะลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาเงินที่กองทุนรวมระดมทุน
ไดหรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่
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คาดหมาย เชน  การเจรจาในการซื้ออสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจ
ลงทุนไมประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไมคาดหมาย
กับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน จนเปนเหตุใหกองทุนรวมไม
สามารถลงทุน / ไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เปนตน บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวม โดยบริษัท
จัดการอาจดําเนินการระงับการจองซื้อบางสวน  หรือทั้งหมด และ/หรือระงับการจัดสรร
หนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด แลวแตกรณี 

 (2.6) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน
รวมหรือ        ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือกรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนอาจ
กอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนรวมหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม 
เปนตน ทั้งนี้  เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปน
หลัก 

18.5 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน   

 บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไข           
ที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(1) กรณีที่บริษัทจัดการตองยุติการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมกอนสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหนวยลงทุน  

(2) กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวา
ทั้งหมด หรือบางสวน 

(3) กรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏ
กรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   

(3.1)   จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปไดไมถึงรอยละหาสิบของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด   

(3.2)   จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไดไมถึงสองรอยหาสิบราย 

(3.3)   จําหนายหนวยลงทุนไดมีมูลคานอยกวาหารอยลานบาท 

(3.4)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่ จํ าหนายไดแลวทั้ งหมด   เวนแต เปนกรณีที่สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 
 

 - 100 - 
หนังสือช้ีชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2553                        

(3.5) จัดสรรหนวยลงทุนใหแก เจาของ  ผูให เชา  ผูโอนสิทธิการเชา  และผู ใหสิทธ ิ                        
ในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว 
รวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3.6) จัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในลักษณะ
ดังตอไปนี้   

   (1)   มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

 (2)   มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด  ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่
หองชุดที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู
ลงทุนตางดาวในอาคารเดียวกันอยูกอนแลว มีสัดสวนเกินรอยละ 49 ของ
พ้ืนที่หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น  

(3.7)   มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ           
การเชาอสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการ 

(4) กรณีที่คณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  มีคําสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขาย และ/หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และ/
หรือกรณีอื่นใดอันมีเหตุจําเปนทําใหตองยุติโครงการ 

สําหรับกรณตีามขอ (1) บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด 
ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวน
ของเงินคาซื้อหนวยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อภายใน 14 
วัน นับแตวันที่การอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามขอ 19.4 (1) วรรคสอง   

สําหรับกรณีตามขอ (2) (3) และ (4) บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและ
ผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวย
ลงทุนโดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ หากเปน
กรณีการคืนเงินตาม (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําดอกเบี้ยและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุน (ถามี) รวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม   

หากบริษัทจัดการ ไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวขางตนไดอันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด นับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  ทั้งนี้ 
เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอนผัน หรือสั่งการเปนอยางอื่น 

18.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
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 ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการมา
กอนจะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ใน
คําขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ สงใหบริษัท
จัดการ  ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน (ถามี) จนครบถวน  

เอกสารประกอบการเปดบัญชีดังนี้ เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปนกรณีๆ ไป : (บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร)  

 เอกสารการเปดบัญชีกองทุน  

  1. กรณีบุคคลธรรมดา  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตางประเทศ)  

 2.  กรณีนิติบุคคล  

 -  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย อายุไมเกิน 1 เดือน  ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลง
นามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรอง
ความถูกตอง และ  

- หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน 
พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อนึ่ง หากหนังสือ
มอบอํานาจกระทําการเปนฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรอง
โดยผูมอบอํานาจดวย และ  

- บัตรตัวอยางลายมือช่ือของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

3. กรณีบุคคลตางดาว  

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และถิ่นที่อยู และ/หรือเอกสารอื่น
ใดตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

หมายเหตุ  
- กรณีเปนเอกสารที่มาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยเจาหนาที่ Notary 

Public ของประเทศนั้นๆ 

-  ผูลงทุนทุกรายจะตองใหการรับรองวายินยอมที่จะผูกพันตามขอตกลงและขอกําหนดตาง 
ๆ ตามที่ไดระบุไวในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดประกาศ กําหนด ทั้งที่ไดมีอยูในปจจุบันและที่จะ
ไดแกไขเพิ่มเติมในภายหนา  

19.  การจัดสรรหนวยลงทุน    

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่
ระบุไวในขอนี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/
หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 และ            
กลุมที่ 2 ที่จองซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อ         
หนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวน
เงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  

19.1    วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเปนเหตุใหกองทุน
รวมไมสามารถลงทุนตามการลงทุนครั้งแรกตามขอ 3.2.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
และกําหนดขนาดของกองทุนรวมที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เพื่อลงทุนครั้งแรกตามขอ 3.2.1 บางสวน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนได ทั้งนี้ เพื่อใหกองทุนรวมไมมีสภาพคลองสวนเกินมากเกินไป โดยในการพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดมได เปรียบเทียบกับประมาณการ
มูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน 

         อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการ
อาจเลือกที่จะไมดําเนินการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได และเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะ
ชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(2)    บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1  และผูลงทุนกลุมที่ 2 ภายใตหลักเกณฑ              
และเงื่อนไขดังตอไปนี้   

(2.1) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 1   

 ผูลงทุนกลุมที่ 1  ซึ่งหมายถึง  ผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของ  ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา  หรือ
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย  ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาว 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 รวมกันไมเกินรอยละ 50 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ (2.3) 
หรือ (2.4) 
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ทั้งนี้    บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และ          
ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่         
จองซื้อ ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อเปนจํานวนมากเกินรอยละ 50ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแก           
ผูจองซื้อกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อได  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแก          
ผูจองซื้อกลุมที่ 1  ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ทั้งนี้   ผูลงทุนกลุมที่ 1 ไดแก บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) สํานักงานประกันสังคม 
บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ 
จํากัด บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  และกองทุน
เปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรต้ีเวลท ฟนด 

 (2.2) การจัดสรรหนวยลงทนุแกผูลงทุนกลุมที่ 2  

  ผูลงทุนกลุมที่ 2 ซึ่งหมายถึง ผูจองซื้อทั่วไป  

  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในสัดสวนไมนอย
กวา รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีที่ไดรับ
ยกเวนตามขอ (2.3) หรือ (2.4) ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(2.2.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ
หนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 
1 บัญชี   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวเทานั้น 

(2.2.2) จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในขอ (2.2.1)  ทุก
ราย โดยจัดสรรเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท  (หรือ 100 หนวย) ใหแก             
ผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุน
ของโครงการที่เสนอขาย   

(2.2.3) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรใหกับผูจองซื้อในขอ (2.2.2) 
ไดครบทุกรายในการจัดสรรรอบใดๆ บริษัทจัดการจะใชวิธีสุมรายชื่อโดย
คอมพิวเตอร (Random) เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อที่ยังไมได
รับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ 

(2.2.4) ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 ทุกรายตามขอ (2.2.1) ตามมูลคาขั ้นต่ํา
ของการจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการได บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 โดยใชวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร 
(Random) เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อที่ไดรับเลือกจากการสุม
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รายช่ือตามมูลคาขั ้นต่ํ าของการจองซื ้อหนวยลงทุนตามที ่กําหนดไว ใน
โครงการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(2.3)   ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (2.1) แลว  บริษัทจัดการจะเสนอ
ขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไดก็ตอเมื่อ 
เปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป   

(2.4) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
ตาม (2.1) แลว  บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อ
ทั่วไปใหแกบุคคลดังกลาวอีกไดก็ตอเมื่อเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวน
ของผูจองซื้อทั่วไปที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป และผูจองซื้อพิเศษตาม (2.3)   

(3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรร โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืน
เงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร   

(4)  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม หรือ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

(5)  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรร
หนวยลงทุนของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือ
น ายทะ เบ ียนหน ว ยล งท ุนจะออกและจ ัดส งหน ังส ือ ร ับ รอ งส ิทธ ิในหน ว ยลงท ุน /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการ
นับแตวันทําการ ถัดจากวันเสร็จสิ้นการเสนอขายหนวยลงทุน 

19.2     ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน    

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุน จะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอน
ผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ไดกําหนดไวดังนี้ 

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บรษิัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนตาม
 หลักเกณฑดังตอไปนี้   

(1.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของ
 จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 
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(ก)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2.   นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(ข)   เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุน
ไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวย
ลงทุนจะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน  1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับ
หนวยลงทุนดังกลาว 

(1.2)   จัดสรรหนวยลงทุนใหแก เจ าของ  ผู ให เช า  ผู โอนสิทธิการเชา  และผู ใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกัน
ไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(1.3) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใน
ลักษณะดังตอไปนี้   

(1) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) มีการลงทุนเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ เมื่อคํานวณพื้นที่หองชุดที่
กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่หองชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผูลงทุนตางดาวใน
อาคารเดียวกันอยูกอนแลวคิดเปนสัดสวนเกินรอยละ 49 ของพื้นที่หองชุดทั้งหมด
ในอาคารชุดนั้น 

ในการนี้ บริษัทจัดการจะแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อทําหนาที่ควบคุมการถือ
หนวยลงทุนของผูลงทุนตางดาว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดขางตน ทั้งนี้ ขั้นตอนการ
โอนหนวยลงทุนของผูลงทุนตางดาวจะมีขั้นตอนมากกวาผูลงทุนไทย ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนตางดาวทราบทุกราย รวมทั้งดําเนินการใหมีการ
ปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนที่จะเปนผลทําใหกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุน
ตางดาวถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราที่กําหนดดวย 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะแจงหลักเกณฑ เรื่อง หามมิใหมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผู
ลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแก
นายหนาคาหลักทรัพยทราบกอนมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหนายหนาคาหลักทรัพยปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และจะดําเนินการใหการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนไปตามหลักเกณฑใน
เรื่องดังกลาว 

 
20. การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

20.1  บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไดเมื่อมีวัตถุประสงคเพ่ือลงทุนในอสังหา               
ริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม หรือเพื่อดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่          
กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนใหอยูในสภาพที่ดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

20.2 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวยลงทุนดังนี้   

(1)  ขอมติในเรื่องวัตถุประสงคในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จํานวนหนวยลงทุนและ
จํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอ
ขายหนวยลงทุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก)   ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการสงหนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุน  ตองไดรับ            
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
ของกองทุนรวม  

 (ข)   ในกรณีที่การขอมติกระทําโดยการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน ตองไดรับคะแนนเสียง         
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง  โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติดังกลาว  ตองมีผูถือ
หนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 รายหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวย
ลงทุนทั้งหมด  ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวมดังกลาว จึงจะเปนองคประชุม   

 (2)   ขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ไดรับมติจากผู
ถือหนวยลงทุนตาม (1) โดยตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด 

ในการนับคะแนนเสียงของผูที่มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่ง (1)  บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียง
ของผูถือหนวยลงทุนดังตอไปนี้ 

(1)   เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ่มเติม  ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื้อ เชา หรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย
เพิ่มเติม 

(2)   เจาของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่กองทุนรวมเชา  หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยแกกองทุน
รวม  ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใหอยูในสภาพที่ดี
และพรอมที่จะใชหาประโยชน 
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(3)   ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายใหกับผูลงทุน
เฉพาะเจาะจง  ในกรณีที่จะเสนอขายหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(4)   ผูถือหนวยลงทุนที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนรวมในเรื่องที่ขอมติ 

(5)   บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะการเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลตามวรรคสอง (1) (2) (3) 
หรือ (4)  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่เปนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหนวยลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจงใหแกผูถือ
หนวยลงทุนเดิมบางราย  หากผูถือหนวยลงทุนมีมติคัดคานรวมกันเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หามมิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใหมีการเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนในกรณีดังกลาว 

20.3 ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 20.2  บริษัทจัดการจะระบุขอมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไวในหนังสือ
เชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติจากผูถือหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร  

20.4  เมื่อไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 20.2 แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)     ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตองระบุขอมูลตามขอ 21.3 พรอม
ทั้งจัดสงรางหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
พิจารณา   

(2)   เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

 (ก)   เสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม โดยตองจัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือช้ีชวนที่มี
สาระสําคญัไมตางจากฉบับรางทีผ่านการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหแกผูลงทุน 

 (ข)   จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบยีน
เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

  ในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดเสนอขายหนวยลงทุนภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึ่ง ใหการใหความเห็นชอบใหเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนนั้นสิ้นสุดลง 

 
20.5 ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

เพิ่มเติม  หากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในทรัพยสินดังกลาวได  บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1)   หากบริษัทจัดการยังไมไดยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตอสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  บริษัทจัดการจะแจงเรื่องขางตนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และคืนเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผู
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จองซื้อหนวยลงทุนภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม
ตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและ
ผลประโยชนภายในกําหนดเวลานั้นไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัท
จัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึง
วันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน  

 (2)   หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแลว 
บริษัทจัดการจะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพื่อคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
แกผูถือหนวยลงทุน โดยการลดจํานวนหนวยลงทุนเฉพาะสวนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนโดยคํานวณตามสัดสวนของราคาที่เสนอขายและเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน พรอม
ทั้งจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ตามแบบที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหแลวเสร็จโดยไมชักชา 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

• เนื่องจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมอนุญาตใหกองทุนรวมเพิ่มทุน กรณีขาดสภาพคลอง  
ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปญหาขาดสภาพคลอง  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการขาย 
/ จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตามที่เห็นสมควร  

• สําหรับเงื่อนไขของ   “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย  ไดแกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

 
21.  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

21.1 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังตอไปนี้  บริษัท
จัดการจะใชดุลยพินิจในการพิจารณาจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการ
ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเทานั้น   

(1)   เงินลงทุนที่ไดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมรัพย (ไมรวมกําไร) 

(2)   มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวลดลงจากการ
ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน  

(3)   กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย   

21.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามขอ 21.1  บริษัทจัดการจะลดเงินทุนโดยการลดมูลคา
หนวยลงทุน และปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้     

(1)   ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหนวยลงทุน  ทั้งนี้ เงินที่เฉลี่ยคืนดังกลาวมิใหหักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม   
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(2)  ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานภายในหาวันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามแบบที่จัดไวในระบบงานอิเล็กทรอนิกสของ
สํานักงาน  

(3)   จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไวในเว็บไซดของบริษัท
จัดการกองทุนรวมและรายงานประจําปของกองทุนรวม  เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจสอบได  
โดยมีขอมูลตามที่สํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เง่ือนไขเพิ่มเติม             

สําหรับเงื่อนไขของ  “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

22.  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

22.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   :   ระบบไรใบหนวยลงทุน  (Scripless) 

22.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ  

1) โครงการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให
นายทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกช่ือผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุนเรียบรอยแลว เปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบ
คําขอเปดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน" และ "ใบจองซื้อหนวยลงทุน" เมื่อผู
จองซื้อหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว 

2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อหรือ
ของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษัทสมาชิกของ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตามที่ผูจองซื้อแสดงความจํานงไวในใบ
จองซื้อหนวยลงทุน 

3) ในกรณีของการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาคา
หลักทรัพย  (Broker) หรือการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการเพื ่อผู จองซื ้อนั ้น นายหนาคาหลักทรัพยหรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั ้ง
ดังกลาวจะเปนผูออกหลักฐานตางๆ เพื่อแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
จะเปนไปตามระบบงานของแตละแหง  

4) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือ
หนวยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหออกใบหนวยลงทุน โดยผูรองขอ
จะตองดําเนินการ ดังนี้ :- 
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(4.1)  กรอกรายละเอียดในใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียน
หนวยลงทุน  

(4.2)  ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทนุ
ตอนายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 24 "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่
เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"  

(4.3)  นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออก
ใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุน
กรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคํา
ขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวย
ลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยู
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  

(4.4)  ใบหนวยลงทุนที่ออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดซึ่งจะระบุช่ือผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือ
ช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือ
จะตองมีลายมือช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/
หรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพยจะอนุญาต
ใหทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

23.  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  และผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

23.1  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

23.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ  

1) ส ิทธ ิในการดํา เน ินก ารบร ิห า รจ ัดก ารกองท ุนรวม เพื ่อ ให เ ป นไปตาม
วัตถุประสงค หลักเกณฑการลงทุน และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่
ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้รวมถึงขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัท
จัดการ และสัญญาตางๆ ไดทําขึ้น  

2)  สงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุน
นั้นเปนการขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนที่
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายได ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการ
ขัดตอขอกําหนดที่ไดระบุไวในโครงการนี้  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหกับกองทุนรวม 
และ/หรือเลิกโครงการ ตามขอ 23.1.1 (5) และขอ 23.1.3   
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4) สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ 
ของคณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพื่อแกไขเพิ่มเติม
โครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ 
จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือ เปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือ
ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  

-  สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุนรวม เฉพาะในกรณีที่
บริษัทจัดการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหแก
กองทุนรวมตามกําหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงไวจนครบถวน แตกองทุนรวมไม
สามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นใดมารับหนาที่ไดภายในกําหนดเวลา 

-  สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือสั่ง
การ  

-  สิทธิ ในการแกไข  เพิ่ม เติม  เปลี่ ยนแปลงโครงการ  กรณีที่สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด 
อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน และ/หรือสั่งการเปนอยางอื่น 

- สิทธิที่จะดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมด
ของกองทุน ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนรวมเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

- สิทธิในการจัดการกองทุนรวม หรือ ดําเนินการใดๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
ของผู ถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี ้จะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย 
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

6) สิทธิในการสั่งใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไข
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเปนไป
ตามที่กฎหมายประกาศกําหนด  

7)  สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียม คาใชจาย 
และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

8)  สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

23.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
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ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและ
บริหารกองทุนรวมใหเป นไปตามที ่กฎหมายหลักทรัพย  รวมถึงหนาที ่และความ
รับผิดชอบดังตอไปนี้  

1) การบริหารกองทุนรวม  

1.1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการ
และผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 
และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด  

1.2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผู ถ ือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ  สัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชน และหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระสําคัญไม
ตางจากรางขอผูกพัน รางสัญญา และรางหนังสือช้ีชวน ที่ผานการพิจารณา
จากสํานักงาน และดูแลใหขอผูกพันและโครงการเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งที่
ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว โดยในกรณีที่ขอกําหนดในขอ
ผูกพันหรือโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือคําสั่งนั้น ใหบริษัทจัดการดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขขอผูกพันและ
โครงการโดยไมชักชา 

1.3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือช้ีชวนที่เปนปจจุบันและรายละเอียด
ของโครงการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน 
ใหบริษัทจัดการจัดสงหนังสือชี้ชวนใหสํานักงานไมนอย
กวา 1 วันทําการกอนการเริ่มจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวน
ใหแกประชาชน และใหจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและ
เผยแพรขอมูลหนังสือช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวม 
(Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงาน
ดวย  และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหบริษัท
ดําเนินการใหขอมูลที่จัดสงนั้นมีขอมูลที่เปนปจจุบันโดยไม
ชักชาและใหกระทําผานระบบงานขางตนดวย 

(ข)   ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัด
ใหมีการแจกจายขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับหนวยลงทุน 
และกองทุนรวมใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอสําหรับขอมูลที่
เปนรายละเอียดโครงการ ใหบริษัทเตรียมไวเพื่อใหผูลงทุน
ตรวจดูหรือรองขอได ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวตองเปนปจจุบัน 
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 (ค)   เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัท
จัดการจะจัดใหมีหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการ
ทุกแหงของบริษัทจัดการ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดู
ได และจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพย
ทราบไมเกินกวา 3 วันทําการถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ไดมีมติให
แกไขเพิ่มเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะเลิกกองทุน
รวม 

1.4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะตั้งบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปน          
ผูทําหนาที่ในการจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัด
จําหนายหนวยลงทุนดังกลาวตองไมมีความสัมพันธกับเจาของ ผูใหเชา ผู
โอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน
ในลักษณะของการเปนบุคคลเดียวกัน 

1.5)  นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น 
รวมทั้งการหาผลประโยชน การซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย สั่ง
โอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิน
อื่นที่ลงทุนไว ตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการที่
กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑ
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ดวย  

1.6) ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  หรือจํานวนอื่นใดที่
สํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต  ประกาศกําหนด  บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

1.7)  ดําเนินการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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1.9) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.10) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของ
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.11) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย    ตามขอกําหนดและ
หลักเกณฑของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.12)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชใน
การประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาตามทีบ่ริษัทประเมินคา
ทรัพยสินรองขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกบุคคลดังตอไปนี้   

(1)   บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
บริษัทประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมไดมาจากการลงทุนเพื่อการประเมินคา 

(2)   ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแล
ผลประโยชนในการเขาตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ไดมาจากการลงทุนตามที่ กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชน 

1.13) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
ถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ  10 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที ่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวย
ลงทุน   

1.14) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตาม
ขอกําหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ ที่ระบุไวในโครงการ  

1.15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุน
รวมมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย  

1.16)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมภายใตขอบเขต หนาที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฎหมาย
หลักทรัพย  และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

1.17)  ดําเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

2)  การรับและจายเงินของกองทุนรวม  

จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด 
ตามที่กําหนดไวในโครงการ  
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3)  การแตงตั้งบุคคลใดๆเพื่อการจัดการกองทุน รวม 

3.1)  จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 

3.2)   แตงตั้งบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้    

(3..2.1)   ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุน
หรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

(3.2.2)   ผูจัดการกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสินตามขอ 4.2 เพื่อการบริหารสภาพคลองของ
กองทุนรวม 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยของบริษัทไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัท  

3.3)  แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวม และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัว
ผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในโครงการ ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.4)  แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม  และแตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มี
คุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจง
การแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.5)  แตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้บริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาว
นั้นจะตองอยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.6)  แตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ดังกลาว จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.7) แตงตั้งที่ปรึกษา(ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือ
กองทุนรวม  

3.8)  แตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึงการ
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เปลี่ยนตัวผูสอบบัญชีของกองทุนรวม และแตงตั้งผูสอบบัญชีอื่นที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน 
และแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

3.9) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสิน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนและหนาที่อื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชี
เสร็จสิ้น เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม  

3.10)  แตงตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อทําหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อาทิเชน ผู
ควบคุมงานกอสราง ผูเช่ียวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับ
อาคาร ผูดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ผูรับเหมากอสราง เปนตน  

4)  การดําเนินการอื่นๆ  

4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของ
โครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน  

4.2) ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 30 วันนับ
แต            วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญ
หายหรือถูกทําลาย  

4.4)  ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของ
บริษัทจัดการและนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแล
ผลประโยชน และ/หรือ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด   

4.5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผู
ถือหนวยลงทุน  

4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํา
รายงานการลงทุนของกองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต .
ประกาศกําหนด  

4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ใหเปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการ
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จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
และมูลคาหนวยลงทุนตามขอ (4.7) อันมีผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุน
รวมอยางมีนัยสําคัญ  

4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
สําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชี
ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุก
สิ้นปการเงิน และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 
เดือนนับแตวันสิ้นปการเงิน 

4.10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบทานการประเมิน
คาพรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหผูดูแลผลประโยชนโดย
พลัน และใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 

4.11)  จัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการลงทุน
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา  

(1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย  
และสัญญาซื้อ เชา รับโอนสิทธิการเชา  หรอืใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2)    สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย 

ทั้งนี้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแลผลประโยชน ภายใน 5 วันทําการนับแต
วันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย 

4.12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปนี้ใหผูดูแลผลประโยชน   

(1) สัญญาแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับ
แตวันทําสัญญาหรือนับแตวันแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน  ในกรณี
ที่มีการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชน  แลวแตกรณี 

(2)  สัญญาแตงตั ้งผู บริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี)  และสัญญา
แตงตั้งที่ปรึกษา (ถามี) ภายใน  5 วันทําการนับแตวันทําสัญญา
ดังกลาว 
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4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงตั้ง อาทิ
เชน  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง  เปนตน 
จัดเตรียม จัดสง จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุ
ไวในสัญญาแตงตั้ง และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือ
หนวยลงทุน และ/หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ  

4.14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือ
หนวยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั ้น รวมทั้งจัดใหมี
ขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของ
บริษัทและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายในสิบหาวันนับแต
วั นที่ ล งทุ นห ร ือ จํ า หน า ย อ ส ัง ห า ร ิม ท ร ัพ ย ห ร ือ ส ิท ธ ิก า ร เ ช า
อสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุป
ขอมูลจะมีสาระสําคัญตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด 

เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสงหนังสือ
สรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งใหตลาดหลักทรัพยแทนการ
จัดสงใหผู ถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา 
จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือ
ภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

4.15) ดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของ
กองทุนรวม ตามที่เห็นสมควร  

4.16) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัท
จัดการ 
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23.1.3 เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และ/หรือ เมื่อ
ไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

  1) เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปลี่ยน
บริษัทจัดการ  ผูถือหนวยลงทุนจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรให
บริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน  

2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุม           
ผูถือหนวยลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ 
คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผล
ใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับ
หนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุน
รวมตอไป ทั้งนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอ
บริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน เวนแตผูถือ
หนวยลงทุนแสดงความประสงคที่จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง  ทั้งนี้ ผูถือ
หนวยลงทุนจะตองดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 90 
วันนับจากวนัที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ   

3) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนมีความประสงค หรือมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการ
จัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหนวย
ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนหรือกลุม
บุคคลเดียวกัน ในอัตราตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด) หรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนรวมตอไป ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไม
ประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป (ลาออก) โดยบริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการ
รายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายหลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอผูถือหนวยลงทุน เวนแตผูถือหนวยลงทุน
แสดงความประสงคที ่จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหมเอง ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุน
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จะตองดําเนินการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหมใหแลวเสร็จ ภายใน 90 วันนับจาก
วันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทจัดการกองทุนรวม ซึ่งมีผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการได
ตอไป 

อยางไรก็ดี  บริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว
ในโครงการจนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ 

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัท
จัดการจะปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปน
กรณีที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ 2) 
หรือ ขอ 3) ขางตนนี้จนครบถวน แตกองทุนรวม และ/หรือผูถือหนวยลงทุน ไมสามารถแตงตั้ง
บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหนาที่ไดภายใน 90 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดทํา
การบอกกลาว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือวาการดําเนินการดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

23.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

 ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญา
แตงตั้ง ผูดูแลผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุน
โดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมไิดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติ
ตามหนาที่ตามมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดย
ละเอียดและสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแตวันที่ผูดูแลผลประโยชน
รูหรือมีเหตุอันควรที่จะรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคา
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้ง
ปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
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(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัท
จัดการ 

(ข) ทุกหนึ่งปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งนี้ คาใชจาย
ที่เกิดจากการตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุนรวม 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตาม
ความเปนจริงใหแลวเสร็จภายใน  30 วันนับแต วันที่ เริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพยนั้น 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน  5 วันทําการนับแต วันที่ ผูดูแลผลประโยชนพบวา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามี
เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคา
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมใหเปนไปตามโครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไวรวมทั้งจัดทํา
บัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวม 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
รวมถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
โดยผูดูแลผลประโยชนสามารถใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงานที่
บริษัทจัดการจัดทําและไดรับรองรายงานดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยที่บริษัทจัดการวาจางและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดลงนามรับรองความถูกตอง
ของรายงานดังกลาว มาใชประกอบการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน 

23.3  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถามี) 

23.3.1 ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้  

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที ่ที ่ปรึกษาจากกองทุนรวม  ตามสัญญา
บริการใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย เพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 
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3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาที่ไดตกลงกัน 

23.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตาม
สัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม  การระดมเงินทุน  การ
วางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน รวมถึงการเพิ่มทุน (หากไดรับเลือกเปนที่ปรึกษา
ทางการเงิน) 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการใหคําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

23.3.3 ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที ่ที ่ปรึกษาอื ่นจากกองทุนรวม ตามสัญญา
บริการที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อประโยชนในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 

ทั้งนี้  บุคคลดังกลาวจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายหรือมีสวนรวมในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

23.4  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบรหิารอสังหาริมทรัพย (ถามี) 

1. ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ตามสัญญา
แตงตั้ง  ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวางบริษัทจัดการกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

2. ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ  

3. จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม เชน จัดหาผูเชาใหแกกองทุนรวม เปน
ตน 

4. หนาที่อื่นใดตามที่ ระบุไวในสัญญาแตงตั้ งผูบริหารอสังหาริมทรัพย    และตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่
ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

23.5    สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินจากกองทุนรวม ตามสัญญา
บริการ  ที่ไดตกลงกัน 

2. ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือไดลงทุนไวแลว 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุในสัญญาบริการที่ไดตกลงกัน 
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24.  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม  

24.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน   

(1)  คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  

 ไมมี 

(2)  คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

 ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  

(3)  คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  

ไมมี   

(4)  คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

 ไมมี 

(5)  อื่น ๆ ระบุ  

(5.1)  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตาม
อัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

(5.2)  คาใชจายอื่นๆที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง  

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 24.1 เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน  

24.2  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(1)  คาธรรมเนียมการจัดการรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไมตํ่ากวา 
2,000,000 บาทตอป 

(2)  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป  

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไมตํ่ากวา 
180,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมาย และคาใชจายอื่น ๆ 
ในอัตราไมเกิน 180,000 บาทตอป ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ ใน
การไปตรวจสอบทรัพยสินจากกองทุนรวมได เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ เปนตน ในอัตราไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง 

(3)  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป  
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 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไมตํ่ากวา 
180,000 บาทตอป 

(4) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 ไมมี 

(5) คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม   

(5.1) คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป 

 ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม    

(5.2) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของ
อสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง   

 ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของ
อสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 

(5.3) คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย 
คาทนายความ คาที่ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสรางและ/หรือ
ประเมินคุณภาพงาน เปนตน  

ตามที่จายจริง 

(6) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  

ก) กรณีที่เสนอขายครั้งแรก :   ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินที่ระดมทุน
ได 

ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน :   ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่ระดมทุน
ไดในแตละครั้ง 

ค)   กรณีอื่นๆ : ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 5,000,000 บาทตอป 

(7) คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 

 ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จัด
จําหนาย  

  (8)   คาเบี้ยประกันภัย 

ตามที่จายจริง 

  (9)   คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน 

   ในอัตราไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้ง ตอคน 

(10) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 

ในการเสนอขายครั้งแรก :  ไมเกิน 5,000,000 บาท 
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ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :    

-   เมื่อกองทุนรวมมีการเพิ่มทุนในแตละครั้ง  :  ไมเกิน 5,000,000 บาท ตอครั้ง 

-   คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อใหนักลงทุนทั่วไปทราบขอมูลเกี่ยวกับ
 กองทุนรวม  :   

   ไมเกิน 1,000,000 บาท ตอปบัญชี 

(11) อื่นๆ 

(11.1) คาธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บ 

 ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินที่ระดมทุนได    

(11.2) คาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวย
ลงทุน ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของ
จํานวนเงินที่จําหนาย    

(11.3) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม 

(11.3.1) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี ่ยวของในการจัดตั้งกองทุนรวม 
เชน  คาธรรมเนียมในการจัดตั ้งกองทุนรวม และจดทะเบียนกอง
ทร ัพย ส ินของกองทุนรวมกับสํ านักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต . 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน  คาที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การ
เตรียมและจัดทําเอกสารสัญญา และคาแปลเอกสาร เปนตน 

(11.3.2) ค า ธ ร รม เน ีย ม ร ายป และค า ใช จ า ย ในก ารดํ า ร งสถ านะ เป น
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(11.3.3) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี 

(11.3.4) คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิในอัตราไมเกินรอย
ละ 3.00 ของมูลคาซื้อขาย 

(11.3.5) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื่อการจัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอน
สินทรัพย ทรัพยสิน หลักทรัพยของกองทุนรวม เชน คาใชจายใน
การจําหนายหรือโอนสิทธิ  คาธรรมเนียมการโอน เปนตน 

(11.3.6) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใด  ๆ  ที่เกี ่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทร ัพย หรืออสังหาร ิมทรัพย  ตามที ่จ ายจร ิง  เช น  คา
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อขาย
หลักทร ัพย เมื ่อม ีการซื ้อหลักทร ัพย  และจะถูกหักจากค าขาย
หลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย คาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อ
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หรือขายอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการโอนหลักทรัพย หรือ
อสังหาริมทรัพย เปนตน  

(11.3.7) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบ
ทานการประเมินคาทรัพยสิน 

(11.3.8) ค า ธ ร ร ม เ น ีย ม  แล ะหร ือ  ค า ใ ช จ า ย ใ นก า รป ร ะ เ ม ิน ร ะบบ
วิศวกรรม  คาธรรมเนียมผูสอบวิชาชีพทางบัญชีตอการตรวจสอบ
ประมาณการงบกําไรขาดทุน  คาใชจายจัดทํารายงาน หรือบทวิจัย 

(11.3.9) คาใช จ ายอื ่นใดที ่เกี ่ยวข องก ับการจ ัดการอสังหาร ิมทร ัพย  เช น 
คาใชจายทางการตลาด  รวมถึงคาโฆษณาประชาสัมพันธ  การ
สงเสริมการขาย คาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียมธนาคาร คาน้ํามัน 
เปนตน 

(11.3.10) คาใช จ ายในการบริหาร  ซอมแซม  ดูแล  บําร ุงร ักษา   และ /หรือ
กอสรางเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง พัฒนา เพิ่มมูลคา และปรับแบบภูมิ
ท ัศนหร ือภูม ิสถาปตย  อสังหาร ิมทร ัพย และหรือทร ัพย ส ินที่
เกี่ยวของที่กองทุนรวมลงทุนไวหรือมีไว 

(11.3.11) คาใชจายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสินของ
กองทุนรวม เชน คาใชจายในการประกันวินาศภัย เปนตน 

(11.3.12) คาใชจายเกี ่ยวกับภาษี คาธรรมเนียมอื ่นที ่เกี ่ยวของตามอัตราที่
กฎหมายกําหนดและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยราชการ 
เชน ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย เปนตน 

(11.3.13) คาใชจายในการกอสรางเพิ ่มเติมเพื่อใหโครงการแลวเสร็จ  (ใน
กรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง) 

(11.3.14) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตาม
กฎหมายเพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายใน
การดํา เนินคดีในศาล  เพื ่อรักษาสิทธิของผู ถือหนวยโดยผู ดูแล
ผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ 

(11.3.15) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เชน คาธรรมเนียม
ธนาคาร คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร 
เปนตน 

(11.3.16) คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน 
ใบกํากับภาษี และแบบฟอรมอื ่นๆ  ที ่เกี ่ยวของกับกองทุนรวม 
และคาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกผู
ถือหนวยลงทุน 
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 (11.3.17) คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือช้ีชวนหนวยลงทุน รายงานผูถือหนวย
ลงทุน  รายงานประจําป  ตลอดจน  คาแปลและจ ัดส ง เอกสาร
ดังกลาว 

(11.3.18) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศ
และรายงานตาง ๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน 
ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ ประกาศการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  
ประกาศการปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล เปนตน และ/หรือ 
ขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน 

(11.3.19) คาใชจ ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน  และ /หรือจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน เชน คาโทรศัพท คาจัดสงจดหมายเชิญ
ประชุม และ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เปนตน  

(11.3.20) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจายเงินปนผล เพิ่มทุน และ/หรือลด
ทุน เชน คาธรรมเนียมธนาคาร  คาอากรแสตมป คาบริการที ่นาย
ทะเบียนเรียกเก็บ คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

(11.3.21) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ 
และ/หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศ
ของคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล .ต . และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดประชุมผูถือ
หนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ 
เปนตน 

(11.3.22) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม  

(11.3.23) คาใชจายทางกฎหมายที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานและการบริหาร
ทรัพยสินของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ เชน คาใชจายในการ
ดําเนินคดี (ถามี) คาใชจายในการยึดทรัพยสิน  คาใชจายในการ
ดํา เนินคดีของผู ด ูแลผลประโยชนที ่ฟ องรองใหบริษัทจัดการ
ปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อไดรับ
คําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ   ก.ล.ต. คาใชจายดานกฎหมาย
ในการดําเนินคดีทางศาล  คาธรรมเนียมศาล คาสินไหมทดแทน
ความเส ียหายแกบ ุคคลภายนอก  คาจดจํานอง  คาปลดจํานอง 
คาใชจายในดานนิติกรรม คาใชจายในการแกไขสัญญา เปนตน 

(11.3.24) ค าธรรมเนียมและ /หรือค าใชจ ายในการเลิกกองทุนรวมหรือ
เปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ 
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(11.3.25) ค าธรรมเน ียม  และ /หร ือค าใช จ ายอื ่นๆ  อ ัน เกี ่ยว เ นื ่องก ับการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมขอ 24.2 เปนอัตราตามที่จายจริง ที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนรวม หากเปนคาใชจายที่มีภาระตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน และกองทุนรวมมีหนาที่ตาม
กฎหมายจะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 24.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนเปนฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุน
รวมโดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุนรวมเปนรายเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 

บริษัทจัดการอาจตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในขอ 24.2 (4) – (11) ในงวดเดียว 
หรือเฉลี่ยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน หรือตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร   

ทั้งนี้การตัดจายคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวม จะเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

24.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

24.3.1  การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายใตอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเวนคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจาย ตามขอ 
24 .1 และข อ  24.2 นี้  ตราบเทาที่ค าธรรมเนียมที่ เปลี่ยนแปลงดังกลาว  ไม เกินอัตรา
คาธรรมเนียมที่ระบุไวในขอ 24.1 และ 24.2 นี้ อยางไรก็ดี ในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือ
ยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนนี้ บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของ
บริษัทจัดการ  

24.3.2  การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจาย ตามขอ 24.1 และ
ขอ 24.2 โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินกวาอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

 บริษัทจัดการจะกระทําเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนดวยมติเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  หรือไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  
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 บริษัทจัดการจะติดประกาศคาธรรมเนียม หรือคาใชจายอัตราใหม ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช
เปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน   

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามขอ (1) และขอ (2)ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน  15 วันนับแต วัน
เปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

25.    วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา              
หนวยลงทุน 

25.1  บริษัทจัดการจะคํานวณและเปดเผยมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันสุดทาย
ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แลวแตกรณี  ทั้งนี้ มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวาการคํานวณมูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

       บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาทรัพยสินไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามวรรค
หนึ่งโดยมีรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

25.2   การเปดเผยขอมูลตามขอ 26.1  บริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหน่ึงฉบับและ 
ปดประกาศไวในที่ เปด เผย  ณ  ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ  และสํานักงานใหญของ
ผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งเปดเผยชื่อ ประเภทและที่ต้ังอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจาก
ลงทุนดวย 

25.3   ในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 26.1 อันมี 
ผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทจัดการ
จะเปดเผยเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไปพรอมกับการเปดเผยขอมูลตามขอ 26.2  และหาก
เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการเปดเผยตามขอ 26.2 บริษัทจัดการ
จะเปดเผยเรื่องดังกลาวโดยพลัน 

25.4  ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(1)   อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงาน
การประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก  บริษัทจัดการจะใชราคาที่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

(2)   ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

25.5 การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังตอไปนี้   
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(1)   คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหนง โดยใชวิธีการปด
เศษทศนิยมตามหลักสากล 

(2)   คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมหาตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม 
หลักสากล และประกาศมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตําแหนงโดยตัดทศนิยม
ตําแหนงที่หาทิ้ง 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจัดการกจะนําผลประโยชน
นั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในขอ 26 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

ทั้งนี้  การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
ประกาศเปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐาน
ในการกําหนดมูลคาทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ของกองทุนรวม ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อ
ขายไดจริงของทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 

 
26.  การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน  

26.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําป โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

26.2   รายงานการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่ เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยนั้น รวมทั้งจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนาย
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือ
สรุปขอมูลตองมีสาระสําคัญตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหนึ่งให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวัน
ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่น
ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

26.3 รายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยที่ยังสรางไมเสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงาน
ความคืบหนาของการกอสรางทุกรอบระยะเวลา  6 เดือนนับแตวันที ่ลงทุนจนกวาการกอสราง
ดังกลาวจะแลวเสร็จ และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบ
ระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว  ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะเปดเผยความคืบหนาผานทางเว็บไซต (web site) ของ
บริษัทจัดการ และแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

27. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน     

27.1 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้   

(1)   กอนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย   

(2)   กอนที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

27.2 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1  รายเพื่อประเมินคาทรัพยสินในกรณีดังตอไปนี้ 

   (1)   ทุก  2 ปนับแต วันที่มีการประเมินคาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

  (2)   ผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอ
มูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแตวันที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับการแจงจากผูดูแลผลประโยชน 

27.3 บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 รายเพื่อทําการสอบทานการประเมิน
คาทุก 1 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว 

27.4  ในการแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพื่อทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา  
บริษัทจัดการจะแตงตั้งบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้งไมได 

28. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่  31 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2554  

29.  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
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29.1  สิทธิในการรับเงินปนผล  

 ผู ถือหนวยลงทุนมีสิทธิที ่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้  

29.2  สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

 ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข
วิธีการจัดการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้ บริษัทจัดการจะทําการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไว
ในโครงการนี้ 

 ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 

29.3  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไว
ในโครงการนี้  

 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อ
เลิกโครงการเทานั้น  

29.4  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามและไมขัดตอเงื่อนไข และ
หลักเกณฑที่ระบุไวในโครงการนี้ 

29.5 สิทธิประโยชนอื่น ๆ 

29.5.1  สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

 ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

29.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไวใน
โครงการ โดยเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในโครงการนี้ และการนับมติ
ดังกลาว จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในโครงการนี้ 

29.5.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 

 ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุ
ไวในโครงการ 

30.   การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ  
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  30.1  การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ กรณีทั่วไป 
เวนแตประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของจะกําหนดเปนอยางอื่น  การแกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการจะเปนดังนี้ 

 (ก)    การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติ
เสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวมจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไดกระทําตามมติ
ของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วันนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนไดมีมติใหแกไข อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้ง
พิเศษ  (Veto Right) สําหรับการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติม
โครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ 
หรือ ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่
และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุนรวม 

(ค) บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู
ถือหนวยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่นอยางนอย 1 ฉบับ 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ผู
ถือหนวยลงทุนมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี 
 

  เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัท
จัดการ จะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

30.2  การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั่ง  

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนรวมนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามที่ระบุไวในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

อยางไรก็ตาม  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่น
ใดที่มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน คํา
ผอนผัน หรือ เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที่ใชอยูใน
ปจจุบัน และบริษัทจัดการมีหนาที่ตองดําเนินการใหเปนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่งที่
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาว  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับ คําสั ่ง หนังสือเวียน คําผอนผัน ที่เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาว โดย
กระบวนการแกไขโครงการดังกลาวจะเปนไปตามที่  คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ประกาศกําหนด   
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31. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม     

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณดังนี้ 

31.1     เมื่อกองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 35 ราย ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกลาว 

31.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 500 ลานบาท เมื่อคํานวณจากมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนโดย        
เลิกกองทุนรวมในวันทําการถัดไป  เวนแต เปนกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพย  

31.3 เมื่อบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ระบุไวใน 
โครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม แตไมสามารถลงทุนเพิ่มเติมนั้นได โดย
บริษัทจัดการไดดําเนินการตามขอ 20.5 แลว 

31.4     เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวม  

31.5     เมื่อครบอายุโครงการ (ถามี) 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 

- มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ 31.4 ขางตน คือ มติของผูถือหนวยลงทุนซึ่ง
ถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยการนับมติจะอยู
ภายใตบังคับขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในขอ 6 

- เมื ่อเกิดกรณีตางๆ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทุนรวมได เชน กองทุนรวมขาดสภาพคลอง  
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ หรือกองทุนรวมไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด    หรือ
มูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมเปนไปตามที่คาดหมาย เชน การเจรจาในการซื้อ
อสังหาริมทรัพยบางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไมประสบความสําเร็จ  หรืออาจเกิดเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุอันไมคาดหมายกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมคาดวาจะลงทุน จนเปนเหตุใหกองทุนรวมไม
สามารถลงทุน / ไมประสงคจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือบริษัทจัดการลาออกและไม
สามารถหาบริษัทจัดการอื่นมารับหนาที่แทนไดในระยะเวลาตามที่ระบุในขอ 23.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยน
บริษัทจัดการ” หรือบริษัทจัดการไดรับคําสั่งใหเลิกกองทุนรวม จากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิ
เชน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั่งศาล เปนตน และ/หรือในกรณีที่หากปรากฏเหตุการณตามขอ 
23.1.1 “สิทธิของบริษัทจัดการ” หรือขอ 23.1.3 “เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” เปนตน 

32. การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินและหรือทรัพยสินอ่ืนคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม     
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 เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผู
ชําระบัญชีเพื่อทําหนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและ
แจกจายเงินหรือทรัพยสินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละราย
ถืออยูตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ผู
ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามีทรัพยสินคง
คางอยู ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในการชําระบัญชี  ผูชําระบัญชีจะจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร  
หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน  ทั้งนี้  ผูชําระบัญชีอาจมอบหมายใหบริษัท
จัดการเปนผูดําเนินการได    

อนึ่ง  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรซึ่งทําใหไมสามารถจําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมได ผูชําระบัญชี 
บริษัทจัดการ  และผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว
ตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่กองทุนรวมจะไดรับเปนสําคัญ   ซึ่งในกรณีนี้ผูชําระบัญชี บริษัท
จัดการ  และผูดูแลผลประโยชนอาจดําเนินการใหมีการเฉลี่ยทรัพยสินคืนใหกับผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และ/หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกองทุนรวมใหแกผูถือหนวยลงทุน
แทนเงินนั้น   ทั้งนี ้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการชําระบัญชีที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตาม
จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ   

33.     การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ไมมี 

34. การดํารงความเพยีงพอของเงินทุน   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการ  บริษัทจัดการจะเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันที่
บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปน
และสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการ
คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถ
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

35. การประชุมผูถือหนวยลงทุน 

ในการจัดใหมีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
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35.1 เหตุในการจัดใหมีการประชุม 

 (1) เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร 

ในกรณีที่การบริหารจัดการกองทุนรวมในเรื่องใดๆ ที่ตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม 

(2) เมื่อมีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทนุ 

35.2 วิธีการในการประชุมผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุน
เพื่อขอมติก็ได  

สําหรับองคประชุม วิธีการลงมติ และผลการนับมติ ใหเปนไปที่ กําหนดไวในโครงการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

36.    อ่ืน ๆ 

36.1 การรับผลประโยชนตอบแทน 

บริษ ัทจ ัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื ่อกองทุนรวมจากบุคคลที ่เป นผู ใหบร ิการอัน
เนื ่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนรวมได แตตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1)    ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตอง
เกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความ
จําเปนเพื่อใหกองทุนรวมไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวได
ของกองทุนรวมนั้นดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวใน
รายงานรอบปบัญชี 
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ภาคผนวก 

 

• ภาพรวมอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม 

• รายงานการวิเคราะหฐานะการเงินของ บริษัท ดุสติธานี จํากัด (มหาชน) 
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• ภาพรวมอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม 



 ภาพรวมอุตสาหกรรม 
 

 ภาวะอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรมโดยรวม 

 
ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการที่จัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทยพบวา ภาวะธุรกิจการ
ทองเที่ยวในไตรมาส 1 ป 2553 มีการฟนตัวจากไตรมาส 4 ปที่ผานมา ซึ่งธุรกิจทองเที่ยวไทยไดรับผลกระทบจาก

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เหตุการณความไมสงบจากสถานการณทางการเมืองในชวงเทศกาลสงกรานต และ
การระบาดของไขหวัดใหญ H1N1 โดยในไตรมาส 1 ป 2553 มีจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศรวมประมาณ 4.7 

ลานคน ขยายตัวรอยละ 28.4 จากชวงเดียวกันของปกอน  อัตราการเขาพักอยูที่รอยละ 60.8 เพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 53.4 สาเหตุที่จํานวนนักทองเที่ยวและอัตราการเขาพักขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการสงเสริมการตลาดของภาครัฐและเอกชน เชน การลดราคาหองพัก 
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวในกลุมเอเชีย เชน จีน ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
เศรษฐกิจเอเชียฟนตัวจากวิกฤตการเงินเร็วกวาภูมิภาคอื่น  ตามดวยนักทองเที่ยวกลุมสแกนดิเนเวียนที่เริ่มกลับมา
ทองเที่ยวในประเทศไทยตามปกติ ขณะที่นักทองเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีการฟนตัวรองลงมา 
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวกลุมเอเชียมีคาใชจายเพื่อการทองเที่ยวและจํานวนวันพักเฉลี่ยตํ่ากวากลุม
นักทองเที่ยวชาติอื่น  สงผลใหอัตราการเขาพักในไตรมาส 1 ป 2553 อยูที่รอยละ 60.8 ซึ่งแมจะเพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอน ที่อยูที่รอยละ 53.4 แตยังคงต่ํากวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป ซึ่งอยูที่รอยละ 64.1  
 
 
 
 

แผนภาพที่ [ ] : จํานวนและอัตราการเขาพักของนกัทองเที่ยวตางประเทศ ป 2550 – เดือนมกราคม 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

อยางไรก็ดี จํานวนนักทองเที่ยวในชวงปลายเดือนมีนาคม 2553 ปรับตัวลดลงจากสถานการณการชุมนุมทาง
การเมืองบริเวณสี่แยกราชประสงค ในกรุงเทพฯ และบางพื้นที่ในตางจังหวัด ตอเนื่องถึงชวงตนของไตรมาส  2 



ซึ่งพบวานักทองเที่ยวบางสวนไดยกเลิกการเดินทางมาไทย โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวเอเชียตะวันออกซึ่งมี
ความออนไหวตอสถานการณความไมสงบ ไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน ญี่ปุน และนักทองเที่ยวกลุมประชุมสัมมนา 
ซึ่งเปนลูกคาหลักของโรงแรมขนาดใหญ ประกอบกับธุรกิจทองเที่ยวใตรมาส 2 อยูในชวง Low Season และมี

การแขงขันสูงจากประเทศเพื่อนบาน อาทิ สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม โดยในไตรมาส 2 นักทองเที่ยว

ตางประเทศมีจํานวนลดลงรอยละ 3.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน มาอยูที่ 2.9 ลานคน อัตราการเขาพัก

อยูที่รอยละ 39.2 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 42.1  
 

ตาราง: จํานวนและอัตราการเขาพักโรงแรมของนักทองเที่ยวตางประเทศป 2552 – เดือนมิถุนายน 2553 
2552 2552 p 2553 p  

ทั้งป ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง ครึ่งปแรก ไตรมาส1 ไตรมาส 2 พ.ค. มิ.ย. 

1. จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ (พันคน) 14,150 6,609 7,541 7,535 4,658 2,876 815 953 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
(รอยละ) 

-3.0 -16.1 12.4 14.0 27.8 -3.0 -11.8 -0.2 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากเดอืน/ ไตรมาสกอน
หนา(รอยละหลังปรับฤดูกาลแลว) 

    3.4 -23.2 -19.0 14.8 

2. อัตราการเขาพกัโรงแรม (รอยละ) 49.2 47.8 50.7 50.1 61.0 39.2 34.3 37.0 
 

หมายเหตุ: จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ประมาณการจากขอมูลเบื้องตนของสํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งยังไมรวมนักทองเที่ยวถือบัตรผานแดน และเปนขอมูล ณกอนวันสิ้นเดือน 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและธนาคารแหงประเทศไทย 
 

 ภาวะอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรมภาคใต  
 

ในไตรมาส 2 ป 2553 การทองเที่ยวภาคใตขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 32.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 

โดยมีนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองในภาคใตทั้งสิ้น 951,339 คน แตชะลอลงจาก

ไตรมาสแรก ป 2553 ที่ขยายตัวรอยละ 38.1 จากผลกระทบของเหตุการณความไมสงบทางการเมือง

ภายในประเทศและเหตุการณระเบิดของภูเขาไฟในประเทศไอซแลนด ทําใหหลายประเทศไดประกาศเตือน
นักทองเที่ยวไมใหเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยและบางสวนชะลอหรือยกเลิกการเดินทาง  
 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากจังหวัดในภาคใตหางไกลจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ และ
สามารถเดินทางเขามาทองเที่ยวไดสะดวกจากการมีสายการบินตรงจากตางประเทศหลายสายการบิน  ประกอบ
กับเมื่อสถานการณการชุมนุมทางการเมืองคลี่คลาย ภาครัฐและภาคเอกชนไดเรงสรางความเชื่อมั่นและจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย สงผลใหนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางกลับเขามาทองเที่ยวในจังหวัดภาคใตเพิ่มขึ้น
ในชวงปลายไตรมาส 2 โดยในเดือนมิถุนายน 2553 พบวามีนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางผานดานตรวจคนเขา

เมืองในภาคใต จํานวน 300,271 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน  รอยละ 31.4 มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอย

ละ 42.7 

 



แผนภาพ: อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเท่ียวภาคใต ระหวางป 2547 – เดือนมกราคม 2553 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต 

 

สําหรับจังหวัดภูเก็ต  ขอมูลของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ระบุวา ครึ่งปแรก
ของป 2553 มีจํานวนหองพักในโรงแรม เกสตเฮาสและรีสอรท รวมทั้งสิ้น 37,884 หอง เทากับชวงเดียวกันของป
กอน  ขณะที่อัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูที่รอยละ 37.85 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ที่อยูที่รอยละ 
50.95 โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศรวมทั้งสิ้น 1,504,286 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน ที่อยูที่ 1,293,800 คน และในเดือนมิถุนายน 2553 ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงานภาคใต ระบุวา มีเที่ยวบินผานทาอากาศยานภูเก็ตจํานวน 3,336 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันป

กอนรอยละ 27.5 เปนการเพิ่มขึ้นจากเที่ยวบินระหวางประเทศรอยละ 32.9 และเที่ยวบินภายในประเทศรอยละ 

23.3 สําหรบัผูโดยสารที่เดินทางเขาภูเก็ตมีจํานวน 197,186 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 14.2 เปน

การเพิ่มขึ้นของผูโดยสารระหวางประเทศรอยละ 46.9 ขณะที่ผูโดยสารในประเทศลดลงรอยละ 5.3 ขณะที่มี

นักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดภูเก็ต จํานวน 119,009 คน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 31.7 มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 41.9 โดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยวจากประเทศ

ออสเตรเลีย สิงคโปร และเกาหลี โดยในเดือนมิถุนายน แมจํานวนนักทองเที่ยวของภูเก็ตจะเพิ่มมากขึ้น แตรายได
จากการทองเที่ยวโดยรวมลดลง เนื่องจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายลดราคาหองพักของผูประกอบการ 

 

สวนจังหวัดเพชรบุรี (หัวหิน)  ในครึ่งปแรกของป 2553 มีจํานวนหองพักในโรงแรม เกสตเฮาสและรีสอรท รวม
ทั้งสิ้น 6,532 หอง เพิ่มขึ้นรอยละ 12.52 จากชวงเดียวกันของปกอนที่มีจํานวนหองพักรวม 5,805 หอง  ขณะที่
อัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูที่รอยละ 37.06 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่อยูที่รอยละ 48.76 คน โดยมี
จํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศรวมทั้งสิ้น 535,270 คน ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

ที่อยูที่ 552,258 คน สวนหนึ่งเปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปที่ผานมา และเหตุการณความไมสงบทาง
การเมืองในประเทศ 
 

 

 
  



  ภาวะอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรมภาคเหนือ 
 

ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในประเทศหลายพื้นที่ทําใหรัฐบาลประกาศใชพระราชกําหนด
สถานการณฉุกเฉิน ทําใหประเทศตาง ๆ ประกาศเตือนนักทองเที่ยวในการเดินทางมาประเทศไทย  และบริษัท
ตัวแทนใหบริการดานทองเที่ยวตาง ๆ งดสงนักทองเที่ยวตางชาติเขาประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนเมษายน 2553 

นั้น สงผลใหการทองเที่ยวของภาคเหนือในไตรมาส 2 ป 2553 ชะลอตัวลงจากที่เริ่มฟนตัวในชวงไตรมาส 1 โดย

จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานในภาคเหนือปรับตัวลดลงตอเนื่องในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2553 รอย

ละ 6.0 และรอยละ 9.0 ตามลําดับจากที่ขยายตัวตอเนื่องติดตอกันมา 10 เดือน โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม 

เชียงราย แมฮองสอนและลําปาง เชนเดียวกับปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารที่
ปรับตัวลดลงรอยละ 5.3 ในเดือนมิถุนายน 2553 โดยเฉพาะในจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญในภาคเหนือตอนบน  

นอกจากนี้ อัตราการเขาพักในไตรมาส 2 พบวาลดลงเหลือรอยละ 28.2 เทียบกับรอยละ 48.7 ในไตรมาสแรก

ของป 2553 
 

นอกจากนี้ การทองเที่ยวภาคเหนือยังไดรับผลกระทบจากคาโดยสารเครื่องบินที่ปรับราคาขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของ
ราคาน้ํามัน ซึ่งสงผลใหนักทองเที่ยวชาวไทยลดลง ทั้งนี้ ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการที่
จัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ พบวา ผูประกอบการโรงแรมระดับบนบางรายใชกลยุทธ
การลดราคาหองพักเพื่อกระตุนอัตราการเขาพัก และหันไปเจาะตลาดการประชุมสัมมนา รวมถึงมีการรวมกลุม
เพื่อจัดแพคเก็จทองเที่ยวรวมกับธุรกิจบริการที่เกี่ยวของเชน สนามกอลฟและสปา เปนตน  

 

สําหรับจังหวัดเชียงใหม  ขอมูลของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ระบุวา ครึ่งป
แรกของป 2553 มีจํานวนหองพักในโรงแรม เกสตเฮาสและรีสอรท รวมทั้งสิ้น 22,493 หอง เทากับชวงเดียวกัน
ของปกอน  ขณะที่อัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูที่รอยละ 30.15 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งอยูที่รอย
ละ 30.08 โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศรวมทั้งสิ้น 1,134,349 คน ลดลงเมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน ที่มีจํานวนนักทองเที่ยวรวม 1,178,823 คน 

 
ตาราง : จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานสําคัญในภาคเหนือ ป 2552 – เดือนมิถุนายน 2553 

2552 2553  

ทั้งป ครี่งป
แรก 

ครึ่งป
หลัง 

ไตรมาส1 มิ.ย. ไตรมาส1 ไตรมาส2 ครี่งป 
แรก 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

จํานวนผูโดยสาร 
(พันคน) 

4,052 1,852 2,200 1,014 270.8 

 

1,190.2 816.7 1,190.2 310.9 259.3 246.4 

 

อัตราการเปลี่ยน 

แปลงจากชวงเดียวกัน
ปกอน (รอยละ) 

1.7 -14.8 21.5 -17.9% -5.0 

 

17.4 -2.6 17.4 6.6 -6.0 -9.0 

ที่มา : บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 



 ภาวะการแขงขันและแนวโนมในอนาคต 
 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การระบาดของไขหวัดใหญ H1N1 และสถานการณการชุมนุมทางการเมือง

ภายในประเทศที่เกิดขึ้นในป 2552 และครึ่งปแรกของป 2553 ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมทองเที่ยว
และโรงแรมของไทย ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเขามาในประเทศไทยลดลงอยางมาก  
ประกอบกับการเปดตัวของโรงแรมใหมในแหลงทองเที่ยวและจังหวัดเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ อุปสงคจึงมี
นอยกวาอุปทาน สงผลใหการแขงขันในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรมเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยในชวงที่
ผานมา ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรมไดปรับกลยุทธหันมามุงเนนตลาดนักทองเที่ยวชาวไทย และ
การจัดประชุมสัมมนาของหนวยงานภาครัฐและเอกชนตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนกลุมนักทองเที่ยว
ตางประเทศ โดยใชกลยุทธการแขงขันดานราคาเพื่อกระตุนบรรยากาศทองเที่ยวภายในประเทศ 
 

อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งปหลังของป 2553 อุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรมในประเทศโดยรวมมีแนวโนม
ปรับตัวดีขึ้น จากการคลี่คลายของสถานการณทางการเมือง ประกอบกับการฟนตัวอยางตอเนื่องของภาวะ
เศรษฐกิจโลก และอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งภาคการผลิต การสงออก และ
การลงทุน โดยขอมูลจากสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว (“ATTA”) ระบุวา จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทาง

มาทองเที่ยวไทยผานบริษัทนําเที่ยวที่เปนสมาชิกของ ATTA ในเดือนกรกฎาคม 2553 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา หลังจากติดลบตอเนื่องกวา 3 เดือน ในชวงไตรมาส 2 โดยสถิติ
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทย ระหวางวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2553 เพิ่มขึ้น 220,045 คน หรือคิด
เปนเพิ่มขึ้นรอยละ 26.57 สงผลใหสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ปรับประมาณการ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยในป 2553 วาจะขยายตัวจากเดิมที่คาดการณวาจะไมขยายตัวหรือขยายตัวติดลบ โดยมี
จํานวนนักทองเที่ยวอยูที่ 15.19 – 15.57 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 – รอยละ 9.9 และมีรายไดจากอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวอยูที่ 5.5 – 5.7 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 – รอยละ 11.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา 
นอกจากนี้ คาดการณการทองเที่ยวในป 2554 วา กรณีไมเกิดสถานการณความวุนวายทางการเมือง และภาครัฐ
ภาคเอกชนมีการจัดกิจกรรมฟนฟูภาพลักษณหรือกระตุนตลาดการทองเที่ยวไทยอยางตอเนื่อง ในป 2554 จะมี
นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางทองเที่ยวในไทยมากกวาเปาหมายที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาวางไวเดิมที่ 15.5 
ลานคน คิดเปนรายไดประมาณ 6 แสนลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 9 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2553 ที่ผานมา  
 

สําหรับการแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของโรงแรมในครี่งปหลังของป 2553 คาดการณวายังคงมีการ
แขงขันที่รุนแรง โดยผูประกอบการจะเพิ่มการทําการตลาดนักทองเที่ยวชาวไทย และการจัดประชุมสัมมนาของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ควบคูกับการเรงขยายตลาดนักทองเที่ยวตางประเทศใหมๆ ที่มีศักยภาพ และดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมการขายโดยใชกลยุทธการแขงขันดานราคาอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนตลาดเชนเดียวกันกับชวงที่
ผานมา ขณะที่อุปทานของโรงแรมในชวงครึ่งหลังของป 2553 คาดวา จํานวนหองพักจะเพิ่มขึ้นไมมาก เนื่องจาก
โครงการกอสรางโรงแรมหลายโครงการทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดตองเลื่อนการกอสรางและวันเปด
ใหบริการออกไป เนื่องจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจในปที่ผานมา  
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 
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• รายงานการวิเคราะหฐานะการเงินของ บริษัท ดุสติธานี จํากัด (มหาชน) 

 



บจก. ดุสิตธานี (มหาชน) “DTC” 
สรุปฐานะทางการเงิน และความสามารถในการรับประกันรายไดของกองทนุ DTCPF 

  
DTC ดําเนินธุรกิจกิจการโรงแรม และการรับบริหารโรงแรม ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยเปน

เจาของโรงแรมทั้งในประเทศและตางประเทศทั้งสิ้น 9 แหง คิดเปนจํานวนหองพักรวม 2,688 หอง 

และรับจางบริหารโรงแรมภายใตเครื่องหมายการคา ดุสิตธานี  ดุสิตดีทู และดุสิตปร๊ินเซส รวมทั้งสิ้น 

8 แหง นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมและการรับบริหารโรงแรม ซึ่งถือเปนธุรกิจหลักดังกลาว DTC ได

พัฒนาธุรกิจอ่ืนเพื่อเพิ่มแหลงรายไดและ/หรือสนับสนุนธุรกิจโรงแรมอยางตอเนื่อง เชน ธุรกิจสปา, 

ธุรกิจอาคารพาณิชยใหเชา, และ ธุรกิจดานการศึกษา  

 
อัตราการเขาพัก (รอยละ) 

ธุรกิจโรงแรม บริษัทผูประกอบธุรกิจ 
จํานวน
หองพัก 2549 2550 2551 2552 

ดุสิตธานี กรุงเทพ บมจ. ดุสิตธานี 517 59.27 63.39 64.93 60.87 

ดุสิตธานี พัทยา บมจ. ดุสิตธานี 457 62.30 60.41 56.40 51.79 

ดุสิตธานี หัวหิน บมจ. ดุสิตธานี 296 70.74 66.99 57.69 54.40 

ดุสิตธานี มะนิลา Philippine Hoteliers, Inc. 538 75.19 49.33 67.02 66.43 

รอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส 167 73.86 74.07 68.00 53.01 

รอยัลปร๊ินเซส เชียงใหม บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส 198 70.19 67.73 59.06 49.79 

ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส 198 75.26 70.81 73.10 57.58 

ดุสิตปริ๊นเซส โคราช บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส 186 58.03 64.08 55.95 54.03 

ดุสิตดีทู เชียงใหม บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอรต้ีส 131 35.24 47.91 50.95 40.04 

 
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 3,051 ลานบาท ลดลง 677 ลานบาท หรือลดลง 

18%YoY ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายไดจากธุรกิจโรงแรมที่ลดลงจํานวน 423 ลานบาท เนื่องจาก

ภาพรวมอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ทรุดตัวลง อันเนื่องมาจากปจจัยหลายประการ ไดแก ปญหา

การเมืองภายในประเทศ ประกอบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก และผลกระทบจากการ

ระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา

ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 62 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ รายงานผลขาดทุนสุทธิ 115 ลาน

บาทสําหรับงวดป 2552 

อยางไรก็ตาม หากไมรวมผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิ

จํานวน 53 ลานบาท ผลขาดทุนจากการดอยคาจํานวนดังกลาว เกิดจากการประเมินมูลคาตามวิธี

กระแสเงินสดสวนลดของโรงแรมภายใตบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมด 8 แหง ปรากฏวามีเพียง 2 



แหง คือโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ที่มีมูลคาประเมินนอยกวา

มูลคาตามบัญชี จํานวน 58 ลานบาท และ 4 ลานบาท ตามลําดับ โรงแรมทั้ง 2 แหงมีการดอยคา

เนื่องจากตั้งอยูในเมืองที่มีการแขงขันสูงทําใหราคาหองพักต่ํา ประกอบกับสภาวะการทองเที่ยวที่

ถดถอยลง โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหมที่มีจํานวนหองพักเพิ่มข้ึนสูงในชวง 2-3 ป ในขณะที่

จํานวนนักทองเที่ยวลดลงอยางตอเนื่อง  

 

รายไดจากธุรกิจโรงแรม 2550-2552 
2550 2551 2552 

โรงแรม 
% ถือหุน
(ทางตรง/
ทางออม) 

รายได
รวม 

รอยละ รายได
รวม 

รอยละ รายได
รวม 

รอยละ 

ดุสิตธานี กรุงเทพ 100 906 30 923 30 785 29 

ดุสิตธานี พัทยา 100 524 18 493 16 409 15 

ดุสิตธานี หัวหิน 100 383 13 370 12 322 12 

ดุสิตธานี มะนิลา 88 512 17 684 22 662 24 

รอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 98/87 118 4 113 4 72 3 

รอยัลปร๊ินเซส เชียงใหม 83/87 156 5 154 5 136 5 

ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร 83/87 116 4 100 3 72 3 

ดุสิตปริ๊นเซส โคราช 83/87 199 7 199 6 161 6 

ดุสิตดีทู เชียงใหม 83/87 91 3 97 3 90 3 

รายไดจากธุรกิจโรงแรม  3,006 100 3,133 100 2,710 100 
รายไดรวม  3,310 - 3,728 - 3,051 - 
รายไดจากธุรกิจโรงแรม / รายไดรวม 91% - 84% - 89% - 

 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
   

  2550 2551 2552 

อัตรากําไรสุทธิ  รอยละ 3.68 5.81 (3.54) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)  รอยละ 3.15 5.54 (2.84) 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย (ROA) รอยละ 4.05 6.35 (0.93) 
    

จากอัตราสวนดังกลาวขางตน ในป 2552 มีอัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin) เทากับ

รอยละ (3.54) ของรายได อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) เทากับรอยละ (2.84) และมีอัตรา

ผลตอบแทนของสินทรัพย (ROA) เทากับรอยละ (0.93) สาเหตุที่อัตราสวนแสดงความสามารถใน

การหากําไรดังกลาวมียอดติดลบเนื่องจากการที่บริษัทมีขาดสุทธิจากการดําเนินงานสําหรับป 

2552 จํานวน 107.97 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยังคงมีการลงทุนสินทรัพยถาวรเพิ่มข้ึน ไดแก 

การปรับปรุงตกแตงโรงแรม และหองอาหารของโรงแรมตางๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งสินทรัพยที่ไดรับ

การปรับปรุงเหลานี้จะมีประสิทธิภาพในการสรางรายไดซึ่งนํามาสูผลตอบแทนที่สูงขึ้นในปตอๆ ไป 



การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
สินทรพัยรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 5,940  ลาน

บาทและ 5,607 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 333 ลานบาท คิดเปน 5.61% ในสวนของ

สินทรัพยหมุนเวียนมีจํานวน 940 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 9% ปจจัยหลักเกิดจากเงินสดเงิน

ฝากธนาคาร และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน และสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,667 ลานบาทลดลงจากป

กอน8% เนื่องจากอาคารและอุปกรณ มีมูลคาลดลงดวยคาเสื่อมราคา และคาเผื่อการดอยคาของ

สินทรัพย และคา เชาที่ดินและอาคารจายลวงหนาสวนที่เกินหนึ่งป-สุทธิ ลดลงดวยการตัด

จําหนายตามระยะเวลาเชา และเงินลงทุนในหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มี

ราคาตลาดต่ําลง 

 

กระแสเงินสด 

บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดเปรียบเทียบสําหรับป 2551 กับป 2552 ไดดังนี้ 

กระแสเงินสดสุทธิไดจากการดําเนินงานจํานวน 654.09 ลานบาท ลดลงจํานวน 86.56 

ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2552 

กระแสเงินสดสุทธิใชในการลงทุนจํานวน 279.65 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 50.60 ลาน

บาท เนื่องจากมีการลงทุนซื้ออุปกรณและปรับปรุงอาคารโรงแรม จํานวน 294.09 ลานบาท  

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการจัดหาเงินจํานวน 301.10 ลานบาท ลดลงจํานวน 292.00 

ลานบาท เนื่องจากในระหวางป 2552 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการกูยืมเงินเพิ่ม เพื่อทําการ

ปรับปรุงโรงแรมตางๆ และ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานระยะสั้น ในขณะเดียวกัน มี

การจายชําระคืนเงินกูบางสวนและมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน สําหรับผลประกอบการครึ่งป

หลังสําหรับป 2551 ดวย 

                                                                                                           หนวย:ลานบาท 

 2550 2551 2552 

กระแสเงินสดสุทธิไดจากการดําเนินงาน 746.82 740.65 654.09 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการลงทุน (1,021.81) (229.05) (279.65) 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในการจัดหาเงิน (129.30) (593.10) (301.10) 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสด 82.44 (12.15) (1.93) 

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (321.85) (93.65) 71.41 

 
 
 



  
อัตราสวนสภาพคลอง 

  2550 2551 2552 

อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 0.98 0.81 1.16 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา 0.64 0.49 0.71 

                    

จากอัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วของบริษัทป 2552 เพิ่มข้ึน

จากป 2551 เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึนและมีหนี้สิน

หมุนเวียนลดลงเนื่องจากการชําระคืนเงินกูยืมบางสวนและมีการพักการชําระคืนเงินตน แมวา

บริษัทจะมีสภาพคลองเพิ่มข้ึน บริษัทยังคงมีการลงทุนในการปรับปรุงตกแตงโรงแรม และชําระหนี้

ตามกําหนด อาจทําใหกระแสเงินสดไมเพียงพอ แตทั้งนี้หากบริษัทจําเปนตองใชเงินลงทุนดังกลาว

บริษัทยังสามารถใชเงินกูยืมเพิ่มได เนื่องจากบริษัทมีอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของเจาของใน

อัตราคอนขางต่ํา 

 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้สิน 
  2550 2551 2552 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน                เทา 0.62 0.46 0.42 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย               เทา 2.97 5.47 (1.04) 

     

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.42 เทา 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 0.46 เทา สาเหตุที่อัตราสวนดังกลาวลดลงนั้นเกิดจากเงิน

ที่บริษัทและบริษัทยอยกูยืมมาเพื่อการลงทุนปรับปรุงโรงแรมอยางตอเนื่องและเพื่อเปนทุน

หมุนเวียนนั้นไดมีการชําระในระหวางป และ อัตราสวนหนี้สินตอทุนดังกลาวต่ํากวาเงื่อนไขที่ตอง

คงไวตามสัญญาเงินกูซึ่งกําหนดใหดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทไมใหเกินอัตราสวน 2 : 1 

และความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเทากับ (1.04) ลดลงจากป 2551 เนื่องจากบริษัทและบริษัท

ยอยมีผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2552 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความสามารถในการชําระ

ดอกเบี้ยเมื่อถึงกําหนด 

 

 

 

 

 



DTC – Financial Performance 
 

บริษัท  ดุสิตธาน ี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
งบดุล (หนวย: พนับาท) 

2550 2551 2552 

สินทรัพย       

 - เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  418,423     324,764  396,175 

สินทรัพยหมุนเวียน  1,041,583       861,757  939,729 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4,087,245   3,855,478  3,460,425 

สินทรัพยไมหมุนเวยีน 5,473,635 5,078,438 4,667,319 

รวมสินทรัพย  6,515,218    5,940,195  5,607,048 

หนี้สินและสวนของเจาของ    

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  176,605  256,865  247,389 

- สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป  256,000   313,807  84,049 

หนี้สินหมุนเวียน  1,068,042    1,066,012  812,035 

- เงินกูยืมระยะยาว   1,316,783  723,936  758,221 

รวมหนี้สนิ  2,401,481    1,804,656  1,584,858 

สวนของเจาของ    

- ทุนที่ออกและชําระแลว 850,000   850,000  850,000 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 3,876,677  3,908,275  3,807,771 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 237,061   227,264  214,419 

รวมสวนของเจาของ  4,113,737    4,135,539  4,022,190 
รวมหนี้สนิและสวนของเจาของ  6,515,218    5,940,195  5,607,048 

 
บริษัท ดุสติธาน ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทนุ (หนวย: พันบาท) 

2550 2551 2552 

รวมรายได 3,310,494 3,727,771 3,050,629 

รวมตนทุนและคาใชจาย (3,050,607) (3,332,600) (3,104,243) 

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษ ี 259,887 395,171 (53,614) 

คาใชจายทางการเงิน (87,530) (72,200) (51,770) 

ภาษีเงินได  (40,045) (95,570) (9,198) 

กําไร (ขาดทุน) สทุธิสําหรับงวด 132,312 227,401 (114,582) 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท  ดุสิตธาน ี จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (หนวย: พันบาท) 

2550 2551 2552 

เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมดําเนินงาน 746,816 740,647 654,092 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,021,805) (229,055) (279,655) 

กระแสเงินสดสวนเกินสุทธ ิ (274,989) 511,592 374,437 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (129,298) (593,104) (301,101) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 418,423 324,764 396,175 

 
อัตราสวนทางการเงิน 2550 2551 2552 

อัตราสวนสภาพคลอง 0.93 0.81 1.16 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.64 0.49 0.71 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 24.20 22.78 24.14 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 14.65 14.60 16.04 

ระยะเวลาชําระหนี้ 28.31 23.85 27.69 

ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินสด 10.55 13.53 12.48 

อัตรากําไรขั้นตน 47.04% 46.87% 44.99% 

อัตรากําไรสุทธิ 3.68% 5.81% -3.54% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 3.15% 5.54% -2.84% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 4.05% 6.35% -0.93% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 16.35% 20.38% 12.51% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย 0.52 0.60 0.53 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.62 0.46 0.42 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 2.97 5.47 -1.04 

 
ความสามารถในการรับประกันผลการดําเนินงานของโรงแรม 
 ในชวง 4 ปแรกของการจัดตั้งกองทุน DTC จะทําการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําของ

กองทุน พรอมทั้งจะจัดใหมีหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารพาณิชยจํานวน 125 ลานบาทตอป เพื่อ

เปนหลักทรัพยคํ้าประกันตอภาระหนี้ ตามตารางขางลาง 

 
ป รายไดคาเชาทีร่ับประกัน 

1 381.3 ลานบาท 

2 382.7 ลานบาท 

3 384.6 ลานบาท 

4 386.1 ลานบาท 

 



 บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทําการประเมินความสามารถในการรับประกันรายไดคา

เชาคงที่ของ DTC โดยใหความเห็นวา บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่เข็มแข็งเพียงพอตอ

ความสามารถในการปฎิบัติตามสัญญาของผูรับประกันรายได ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

• ผูรับประกันมีกระแสเงินสดสวนเกินสุทธิที่เพียงพอตอภาระการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ํา 

โดยมีกระแสเงินสดสวนเกินสุทธิจํานวน 512 ลานบาทในป 2551, และ 377 ลานบาทในป 

2552 

 

• ผูรับประกันมีเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดเปนจํานวนที่ใกลเคียงตอภาระการรับประกัน

รายไดคาเชาขั้นต่ํา โดยมีรายการเทียบเทาเงินสดเฉลี่ยที่ประมาณ 380 ลานบาท ในชวง 3 ปที่

ผานมา 

 

• ผูรับประกันมีสวนของผูถือหุนจํานวนมากกวา 4,000 ลานบาท ตลอดชวง 3 ปผานมา ซึ่งคิด

เปนมูลคาที่สูงถึงกวา 10 เทาของภาระการรับประกันรายไดคาเชาขั้นต่ํา 

 

ทั้งนี้ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“DTC”) มีภาระผูกพัก และหนี้สิน และ

ภาระการค้ําประกันอื่นนอกเหนือไปจากภาระการค้ําประกันรายไดคาเชาขั้นต่ําของกองทุน ซึ่ง

สามารถสรุปที่สําคัญ ดังนี้ 

 

ภาระผูกผัน และหนี้สินจากการลงทุนในกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา รีสอรท ภูเก็ต 

• ณ วันที่ 10 ส.ค. 2553 DTC เปนผูชนะการประมูลเพื่อซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา รี

สอรท ภูเก็ต รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,716 ลานบาท ซึ่งมีเงื่อนไขการชําระเงิน ดังนี้ 

o ชําระงวดแรกรอยละ 10 ของราคามูลคาสินทรัพย คิดเปนเงินจํานวน 262.00 ลาน

บาท ซึ่งจะชําระภายใน 5 วันทําการ นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

o งวดที่สองรอยละ 89 ของมูลคาสินทรัพย คิดเปนเงิน 2,331.80 ลานบาท จะชําระ

ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553  

o สวนที่เหลือรอยละ 1 ของมูลคาสินทรัพย คิดเปนเงิน 26.20 ลานบาท จะชําระภายใน

วันที่โอนกรรมสิทธิ์ซึ่งคาดวาจะดําเนินการเสร็จส้ินภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2553 แตไมเกินเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 

 



โดยบริษัทฯ มีโครงการใชแหลงเงินทุนจากการนําสินทรัพยดังกลาวเขา Property Fund ซึ่ง

บริษัทฯ จะลงทุนในสัดสวน 1 ใน 3 ในกองทุนดังกลาว อยางไรก็ตาม ในระหวางการ

ดําเนินงานจัดตั้ง Property Fund บริษัทฯ จําเปนตองใชเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ดังนั้น ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติใหดําเนินการ

ตามรายการดังกลาวและใหบริษัทกูยืมเงินระยะสั้นในวงเงินไมเกิน 2,500.00 ลานบาท 

 

ภาระการค้ําประกัน 

• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 บริษัทและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเปนเงินรวม

ทั้งสิ้น 22.6 ลานบาท 

• นอกจากนี้ บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย ณ ส้ิน 

งวดป ดังตอไปนี้ 
   หนวย : บาท 
 หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
เงินเบิกเกินบัญชี  15 46,000,000 55,000,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 200,000,000 200,000,000 

เงินกูยืมระยะยาว  17 400,000,000 400,000,000 

รวม 646,000,000 655,000,000 

 

ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฏหมาย 

• ในวันที่  7 ธ .ค . 2544 บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นฟองบริษัท  

ตอศาลแพงกรุงเทพใต เพื่อเรียกทรัพยสินคืน (อาคารโรงแรมดุสิต รีสอรท พัทยา ปจจุบันชื่อโรงแรม

ดุสิตธานี พัทยา) และคาเสียหายการละเมิดโดยมีทุนทรัพยในการฟองคดีเปนจํานวนเงิน 2,760 

ลานบาท ตอมาในป 2550 ศาลอุทธรณไดพิจารณาใหยกฟองคดีดังกลาว ตามคําพิพากษา

ของศาลชั้นตน อยางไรก็ตาม บริษัท เวิลด อินเตอรเทรด คอรปอเรชั่น จํากัด ไดยื่นฎีกาคดีไวที่

ศาลแพงกรุงเทพใต เพื่อคัดคานคําพิพากษาศาลชั้นตน และศาลอุทธรณ ซึ่งปจจุบัน คดีอยูใน

ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 

 


