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จองซ้ือข้ันต่ํา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)  

 

 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

ระหว�างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557 ในระหว�างเวลาทําการ 

ในกรณีชําระเป&นเช็คหรือดราฟท, จะเสนอขายระหว�างวันท่ี 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2557 

 

 

 

 

 

 

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมข3อมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 

(โปรดเก็บหนังสือชี้ชวนนี้ไว3เป&นคู�มือ) 

มูลค� าโครงการ 1,050,000,000               บาท

จํานวน 105,000,000                 หน�วย

มูลค� าท่ีตราไว7หน�วยละ 10                              บาท

คําเตือน 
การลงทุนในหน�วยลงทุนย�อมมีความเส่ียงควบคู�ไปกับผลตอบแทน 
ก�อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข7อมูลในหนังสือช้ีชวนอย�างรอบคอบ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ และควรเก็บไว7เป;นข7อมูลต�อไปในอนาคต 
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คําจํากัดความคําจํากัดความ  

ในโครงการฉบับน้ี เว3นแต�เน้ือความจะแสดงให3เห็นเป&นความหมายอย�างอ่ืน คําจํากัดความต�างๆ ให3มีความหมายตามท่ีได3ให3ไว3 
ดังต�อไปน้ี 

โครงการ หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,เอ็มเอฟซี ปKาตอง เฮอริเทจ 

กองทุนรวมหรือกองทุน  หมายถึง  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,เอ็มเอฟซี ปKาตอง เฮอริเทจ 

หน�วยลงทุน หมายถึง หน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,เอ็มเอฟซี ปKาตอง เฮอริเทจ 

บริษัทจัดการ หมายถึง  บริษัทหลักทรัพย,จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

ผู3ดูแลผลประโยชน,  หมายถึง  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน�วยลงทุน  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพย,จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

กฎหมายหลักทรัพย,  หมายถึง  พระราชบัญญัติหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน หนังสือซักซ3อมความเข3าใจ หนังสือ
ผ�อนผันและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3อง ท้ังท่ีมีอยู�ในปCจจุบันและท่ีได3แก3ไขเพ่ิมเติม 

ผู3จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย, 

หมายถึง ผู3จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.       
ท่ี สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ, เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย, ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีหน3าท่ีตัดสินใจ
ลงทุนหรือจําหน�ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,รวมท้ังมี
หน3าท่ีอ่ืนใด และมีคุณสมบัติรวมถึงไม�มีลักษณะต3องห3ามตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย, 
และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกําหนด 

ผู3จัดการกองทุน หมายถึง  ผู3จัดการกองทุนตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ, เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, ลงวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2552 และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีหน3าท่ีตัดสินใจลงทุนหรือจําหน�ายไปซ่ึง
หลักทรัพย, ทรัพย,สินอ่ืนใดท่ีมิใช�อสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามท่ีกําหนดไว3ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
ท่ี สน.25/2552 และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม เพ่ือการบริหารสภาพคล�องของกองทุนรวม  
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ผู3สอบบัญชี หมายถึง ผู3สอบบัญชีของกองทุนรวม ซ่ึงเป&นผู3สอบบัญชีท่ีอยู�ในบัญชีรายช่ือท่ีได3รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว�าด3วยการให3ความ
เห็นชอบผู3สอบบัญชี และท่ีได3แก3ไขเพ่ิมเติม 

ผู3สนับสนุนการขาย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการมอบหมายให3ทําหน3าท่ีขายหน�วยลงทุนของหน�วย
ลงทุนกองทุน 

คณะกรรมการลงทุน หมายถึง คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

ท่ีปรึกษา หมายถึง บุคคลท่ีรับให3คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก�บริษัทจัดการเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหน�าย
อสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, หรือการจัดหาผลประโยชน,จาก
อสังหาริมทรัพย,ท่ีได3มาจากการลงทุนซ่ึงมีหน3าท่ี คุณสมบัติและไม�มีลักษณะต3องห3าม
ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย, และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกําหนด 

ผู3บริหารอสังหาริมทรัพย, หมายถึง นิติบุคคลท่ีได3รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการให3ทําหน3าท่ีในการบรหิารหรือจัดหา
ผลประโยชน,จากอสังหารมิทรัพย,ท่ีกองทุนรวมได3มาจากการลงทุน ซ่ึงมีหน3าท่ี 
คุณสมบัติและไม�มลีักษณะต3องห3ามตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย, และ/หรือ กฎหมายอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข3องกําหนด  

บริษัทประเมินค�าทรัพย,สิน หมายถึง บริษัทประเมินมลูค�าทรัพย,สินของกองทุนรวม ซ่ึงเป&นบริษัทประเมินมลูค�าทรัพย,สิน           
ท่ีอยู�ในบัญชีรายช่ือท่ีได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ว�าด3วยการให3ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค�าทรัพย,สิน และ             
ท่ีได3แก3ไขเพ่ิมเตมิ 

ผู3จองซ้ือท่ัวไป หมายถึง ผู3ลงทุนท่ีจองซ้ือหน�วยลงทุนด3วยวิธีการท่ัวไปตามท่ีระบุไว3ในหนังสือช้ีชวน และมิใช�
บุคคลดังต�อไปน้ี  

  (1)  ผู3จองซ้ือพิเศษ และ 
  (2)  เจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการเช�า และผู3ให3สิทธิในอสังหารมิทรัพย,ท่ีกองทุนรวม

จะลงทุน 

ผู3จองซ้ือพิเศษ หมายถึง ผู3ลงทุนท่ีจองซ้ือหน�วยลงทุนท่ีจะได3รับการจัดสรรหน�วยลงทุนเป&นพิเศษกว�าผู3จองซ้ือ
ท่ัวไป อาทิเช�น กองทุนประกันสงัคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข3าราชการ กองทุนรวมตามกฎหมายว�าด3วยหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, บริษัท
ประกันวินาศภยัหรือบริษัทประกันชีวิต สภากาชาดไทย สหกรณ,ออมทรัพย,และชุมนุม
สหกรณ, เป&นต3น ท้ังน้ี ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว�าด3วยหลักเกณฑ, เง่ือนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย, 
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ผู3จองซ้ือประเภทกองทุน หมายถึง ผู3จองซ้ือพิเศษท่ีเป&นบุคคลดังต�อไปน้ี กองทุนบําเหน็จบํานาญข3าราชการ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และกองทุนรวมท่ีจัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายว�าด3วยหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, ซ่ึงเป&นกองทุนรวมท่ี
เสนอขายหน�วยลงทุนต�อผู3ลงทุนเป&นการท่ัวไป 

กลุ�มบุคคลเดยีวกัน หมายถึง กลุ�มบุคคลเดยีวกันตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.
25/2552 เรื่องหลักเกณฑ, เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย, ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม 

การประเมินค�า หมายถึง การคํานวณมูลค�าอสังหารมิทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,ของ
กองทุนรวมเพ่ือวัตถุประสงค,สาธารณะในการเปOดเผยข3อมูลต�อประชาชน 
โดยเป&นการประเมินอย�างเต็มรูปแบบ ซ่ึงต3องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ 
ข3อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย,สิน เง่ือนไขและข3อจํากัดทางกฎหมาย 
ข3อจํากัดอ่ืนของการใช3ประโยชน, รายละเอียดการใช3ประโยชน,ในปCจจุบัน 
และรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง รวมท้ังการสํารวจทรัพย,สินตามสภาพท่ี
เป&นอยู� 

การสอบทานการประเมินค�า หมายถึง การเสนอความเห็นเก่ียวกับมลูค�าอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�า
อสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวม โดยมิได3มีการสํารวจทรัพย,สิน 

รายงานการประเมินค�า หมายถึง รายงานของบริษัทประเมินค�าทรัพย,สินซ่ึงระบุรายละเอียดต�างๆ เก่ียวกับ
การประเมินค�าหรือการสอบทานการประเมินค�า โดยมผีู3ประเมินหลักตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย,ว�า
ด3วยการให3ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค�าทรัพย,สินและผู3ประเมินหลัก 
เพ่ือวัตถุประสงค,สาธารณะ พ.ศ.2552 เป&นผู3ลงลายมือช่ือในรายงาน
ดังกล�าว 

บุคคลท่ีเก่ียวข3อง หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวข3องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําท่ีอาจก�อให3เกิด
ความขัดแย3งทางผลประโยชน,ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ,ในการ
ปPองกัน ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม 

บุคคลท่ีเก่ียวข3องกับบริษัทจัดการ หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวข3องกับบริษัทจัดการตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ, เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 และ      
ท่ีแก3ไขเพ่ิมเตมิ 

รายได3ประจํา หมายถึง รายได3ท่ีเป&นผลตอบแทนเป&นปกตปิระจําท่ีกองทุนรวมได3รับเน่ืองจากการให3
บุคคลอ่ืนใช3อสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวม เช�น ค�าเช�า ค�าบริการ   เป&น
ต3น และให3หมายความรวมถึงดอกเบ้ียของรายได3ดังกล�าวด3วย 
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การบริหารอสังหาริมทรัพย, หมายถึง การดูแลรักษาให3อสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวมอยู�ในสภาพท่ีดีและ
พร3อมท่ีจะใช3หาผลประโยชน,ได3ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหา
ผลประโยชน,จากอสังหารมิทรัพย,ดังกล�าวด3วย ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย, 
และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกําหนด 

มูลค�าหน�วยลงทุน หมายถึง มูลค�าทรัพย,สินสุทธิหารด3วยจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 
เมื่อสิ้นวันทําการท่ีคาํนวณ 

มูลค�าทรัพย,สินสุทธิ หมายถึง มูลค�าทรัพย,สินของกองทุนหักด3วยหน้ีสิน  

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน หมายถึง จํานวนเงินทุนท่ีกองทุนระดมทุนได3 และนําไปจดทะเบียนเป&นกอง
ทรัพย,สินไว3กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วันทําการ หมายถึง วันเปOดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ  

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว�าด3วยดอกเบ้ียเงินให3กู3ยมืของสถาบันการเงิน 

ตลาดหลักทรัพย, หมายถึง ตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทย 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, 

สํานักงาน หรือ  
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย,และตลาดหลักทรัพย,  

กองทรัสต, หมายถึง ทรัสต,เพ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย, 
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ชื่อบริษัทจัดการ: บริษัทหลักทรัพย,จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู�: เลขท่ี 199 อาคารคอลัมน,ทาวเวอร, ช้ัน G และ ช้ัน 21-23  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110   
 โทรศัพท, 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100 

11..  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวมช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม  

1.1 ช่ือโครงการ (ไทย): กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,เอ็มเอฟซี ปKาตอง เฮอริเทจ   

1.2 ช่ือโครงการ (อังกฤษ): MFC Patong Heritage Property Fund  

1.3 ช่ือย�อ: M-PAT 

1.4 ประเภทโครงการ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, ประเภทไม�รับซ้ือคืนหน�วยลงทุน  
โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอต�อตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทย            
เพ่ือให3รับหน�วยลงทุนเป&นหลักทรพัย,จดทะเบียน 

1.5 ลักษณะโครงการ: ระบุเฉพาะเจาะจง 

1.6 ประเภทการลงทุน: อสังหาริมทรัพย,  

1.7 อายุโครงการ: ไม�กําหนดอายุโครงการ 

22..  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค0าท่ีตราไว2 จํานวน ประเภท ราคาของหน0วยจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค0าท่ีตราไว2 จํานวน ประเภท ราคาของหน0วย
ลงลงทุนท่ีเสนอขาย และมูลค0าข้ันต่ําในการจองซ้ือทุนท่ีเสนอขาย และมูลค0าข้ันต่ําในการจองซ้ือ  

2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ: ไม�เกิน 1,050 ล3านบาท (หน่ึงพันห3าสิบล3านบาท) 

 เง่ือนไขอ่ืนๆ: ไม�ม ี

2.2 จํานวนหน�วยลงทุน: 105,000,000 หน�วย (หน่ึงร3อยห3าล3านหน�วย) 

2.3 มูลค�าท่ีตราไว3ต�อหน�วยลงทุน: 10 บาท (สิบบาท) 

2.4 ประเภทหน�วยลงทุน: ระบุช่ือผู3ถือหน�วยลงทุน 

2.5 การเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก 

(1) จํานวนเงินทุนท่ีเสนอขาย: 1,050 ล3านบาท 

(2) จํานวนหน�วยลงทุนท่ีเสนอขาย: 105,000,000 หน�วย 

(3) ราคาของหน�วยลงทุนท่ีเสนอขาย: 10 บาท (สิบบาท) 

(4) มูลค�าข้ันต่าํของการจองซ้ือ: 1,000 บาท (หน่ึงพันบาท)  
และเพ่ิมเป&นทวีคูณของ 100 บาท (หน่ึงร3อยบาท) 
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33..  วัตถุประสงค�ของโครงการจัดการกองทุนรวม วัตถุประสงค�ของโครงการจัดการกองทุนรวม   

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไป โดยนําเงินท่ีได3จากการระดมเงินทุนไปซ้ือ และ/หรือ เช�าอสังหาริมทรัพย, และจัดหาผลประโยชน,
จากอสังหาริมทรัพย,ดังกล�าว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ จําหน�ายทรัพย,สินต�างๆ ท่ีกองทุนได3
ลงทุนไว3หรือมไีว3 ไม�ว�าจะเป&นการให3เช�า ให3เช�าช�วง และ/หรือ ขาย หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน,ของทรัพย,สิน เพ่ือมุ�งก�อให3เกิด
รายได3และผลตอบแทนแก�กองทุนและผู3ถือหน�วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย,สินอ่ืน และ/หรือ หลักทรัพย,อ่ืน และ/หรือ การหาด
อกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามกฎหมายหลักทรัพย, และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกําหนด   

44..  นโยบายการลงทุน นโยบายการลงทุน   

4.1 การลงทุนครั้งแรก 

กองทุนรวมจะเข3าลงทุนโดยการซ้ือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ในห3องชุด จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ปKาตองไนท,
พลาซ�าร,” รวมท้ังท่ีดินและสิ่งปลูกสร3าง ซ่ึงปCจจุบันใช3ประโยชน,ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต3ช่ือ “โรงแรมปKาตอง            
เฮอรเิทจ” (Patong Heritage Hotel) (โครงการโรงแรมปKาตอง เฮอรเิทจ) รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ,ส�วนควบต�างๆ         
บนท่ีดินและอาคารชุด ตลอดจนทรัพย,สินท่ีเป&นส�วนประกอบในการก�อให3เกิดรายได3ของโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ท่ีอยู�ใน
บริเวณรอบโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ อาทิเช�น ถนน ทางเดิน ทางเข3า-ออกรถยนต,ระหว�างถนนสองร3อยปI และ                  
ซอยฟPาประทาน (ทางด3านทิศเหนือ) ของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ภายใน
โครงการโรงแรมปKาตอง เฮอรเิทจ อาทิเช�น ท่ีจอดรถของโครงการ (จํานวนท่ีจอดรถท่ีกองทุน สามารถจอดได3มีจํานวน
มากกว�า 70 คัน ซ่ึงมีจํานวนเพียงพอตามท่ีกําหนด) สวนตกแต�ง ห3องน้ําสําหรับสระว�ายน้ํา และห3องเครื่องสระว�ายน้ํา            
เป&นต3น โดยกองทุนจะซ้ือทรัพย,สนิจาก บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด (จํานวน 155 ยูนิต) บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 
2555 จํากัด (จํานวน 28 ยูนิต) บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท ประสพสิน จํากัด ตามลาํดับ ตั้งอยู�บนโฉนดท่ีดิน
เลขท่ี 2424, 2425 และ 11407 น.ส.3ก.เลขท่ี 5577, 7294, 7297,7298 และ 7299 ท้ังน้ี ทรัพย,สินดังกล�าวตั้งอยู�ท่ี 
205/16 ซอยฟPาประทาน ถนนราษฎร,อุทิศ 200 ปI ตําบลปKาตอง อําเภอกะทู3 จังหวัดภเูก็ต โดยมรีายละเอียดดังต�อไปน้ี 

ตารางสรุปอสังหาริมทรัพย,ท่ีจะลงทุน 

ผู7ครอบครองกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพย�สิน 

ประเภททรัพย�สินท่ีจะลงทุน เนื้อท่ี  
(ไร�-งาน-ตารางวา) 

เลขท่ีโฉนด/น.ส.3ก. 

บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ห3องชุด จํานวน 155 ยูนิต 

1-3-1.5 โฉนดเลขท่ี 2424 บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 
2555 จํากัด 

ห3องชุด จํานวน 28 ยูนิต 

บริษัท ประมวลศรี จํากัด ถนน ทางเดิน ทางเข3า-ออกรถยนต, 
ท่ีจอดรถของโครงการ สวนตกแต�ง 

0-2-67 
น.ส.3ก.เลขท่ี 7297, 
7298 และ 7299 

บริษัท ประสพสิน จํากัด ถนน ทางเดิน ท่ีจอดรถของ
โครงการ ห3องน้ําสําหรับสระว�ายน้ํา 
และห3องเครื่องสระว�ายน้ํา 

0-0-99.7 
โฉนดเลขท่ี 2425 และ 
11407 น.ส.3ก.เลขท่ี 
5577 และ 7294 
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ตารางสรุปรายละเอียดเกี�ยวกบัห้องชดุในโครงการโรงแรมป่าตอง เฮอริเทจที�กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครั $งแรก 

ผู7ครอบครอง
กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สิน 

จํานวน
ห7องชุด 
(ยูนิต) 

เนื้อท่ี  
(ตาราง
เมตร) 

ห7องชุดเลขท่ี อัตราส�วนแห�ง
กรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย�สินส�วนกลาง 

บริษัท ปKาตอง 
เฮอรเิทจ 
จํากัด 

155 6,191.85 

114/1, 114/6-114/8, 114/12-114/17, 114/20-
114/66, 114/68-114/73, 114/75, 114/77-
114/83, 114/85-114/95, 114/98-114/106, 
114/108-114/112 ,  114/115-114/122 , 
114/124-114/136,  114/139,  114/141 , 
114/144,  114/147-114/153,  114/156-
114/157,  114/159-114/162,  114/164-
114/166,  114/168-114/170,  114/172 , 
114/174-114/183 ,  114/229- 114/232 , 
114/235 

57.607 ส�วน 
ใน 100 ส�วน 

บริษัท ดิ ปKา
ตอง เฮอริเทจ 
2555 จํากัด 

28 1,359.00 

114/185-114/186 ,  114/190-114/193 , 
114/196-114/197 ,  114/200-114/211 , 
114/213-114/217 ,  114/233-114/234 , 
114/236 

12.700 ส�วน 
ใน 100 ส�วน 

รวม 183 7,550.85 - 
70.307 ส�วน 
ใน 100 ส�วน 

ปCจจุบันท่ีดินเลขท่ีนส.3ก.7297 นส.3ก.7298 นส.3ก.7299 นส.3ก.5577 นส.3ก.7294 และโฉนดท่ีดิน 11407 ได3รับการ  
จดทะเบียนภารจํายอมในการใช3ถนน ทางเดิน ทางรถยนต,เข3า-ออก ระหว�างถนนสองร3อยปIและซอยฟPาประทาน (ทางด3าน
ทิศตะวันออก) ของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ พร3อมท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟPา ประปา โทรศัพท,     
ทุกชนิด เป&นต3น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก.2781 ซ่ึงมี บริษัท อภิโชติ จํากัด เป&นเจ3าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิดังกล�าว และสําหรับ
ท่ีดินเลขท่ีนส.3ก.5577 นส.3ก.7294 และโฉนดท่ีดิน 11407 ได3รับการจดทะเบียนภารจํายอมในการใช3ถนน ทางเดิน      
ทางรถยนต,เข3า-ออก ระหว�างถนนสองร3อยปI และ ซอยฟPาประทาน (ทางด3านทิศใต3) ของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ 
พร3อมท่ีจอดรถ และสาธารณปูโภค เช�น ไฟฟPา ประปา โทรศัพท,ทุกชนิด เป&นต3น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก.1254 ซ่ึงมี บริษัท 
ประมวลศรี จํากัด เป&นเจ3าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล�าว ท้ังน้ี ในการลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท้ัง 7 แปลงข3างต3น กองทุน
รวมจะได3รับมอบสิทธิภารจํายอมเพ่ือใช3เป&นทางเดิน ทางรถยนต,ทางสัญจร ท่ีจอดรถ และสาธารณปูโภค ไฟฟPา ประปา 
โทรศัพท,ทุกชนิด จากบริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท ประสพสิน จํากัด โดยกองทุนจะไม�มคี�าใช3จ�ายใดๆ ในการรับ
มอบสิทธิภารจํายอมในท่ีดินดังกล�าว นอกจากน้ี กองทุนรวมจะนําท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2425 ไปจดทะเบียนภารจํายอมเพ่ือ
รับสิทธิการใช3ถนน ทางเดิน ทางรถยนต,เข3า-ออก ระหว�างถนนสองร3อยปIและซอยฟPาประทาน ของโครงการโรงแรมปKาตอง 
เฮอรเิทจ พร3อมท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟPา ประปา โทรศัพท,ทุกชนิด เป&นต3น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก.2781 และ 
นส.3ก.1254 ซ่ึงมี บริษัท อภิโชติ จํากัด และบริษัท ประมวลศร ี จํากัด เป&นเจ3าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล�าว ตามลําดับ 
และจะนําท่ีดินเลขท่ีน.ส.3ก.7297 น.ส.3ก.7298 และ น.ส.3ก.7299 ไปจดทะเบียนภารจํายอมเพ่ือรับสิทธิการใช3ถนน 
ทางเดิน ทางรถยนต,เข3า-ออก ระหว�างถนนสองร3อยปIและซอยฟPาประทาน ของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ พร3อมท่ี
จอดรถ และสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟPา ประปา โทรศัพท,ทุกชนิด เป&นต3น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก.1254 ซ่ึงม ี             
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บริษัท ประมวลศรี จํากัด เป&นเจ3าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล�าว โดยกองทุนจะไม�มีค�าใช3จ�ายใดๆ ในการจดทะเบียน       
ภารจํายอมในท่ีดินดังกล�าวเช�นเดยีวกัน 

ตารางสรุปรายละเอียดทรัพย,สินท่ีกองทุนจะรับมอบภารจํายอม 

ลําดับท่ี เลขท่ีน.ส.3ก. ผู7ครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย�สิน 

1 น.ส.3ก.1254 บริษัท ประมวลศรี จํากัด 

2 น.ส.3ก.2781 บริษัท อภิโชติ จํากัด 

จากรายละเอียดทรัพย,สินข3างต3นบริษัทจัดการได3มีการพิจารณาเลือกทรัพย,สินท่ีจะลงทุน (Due Diligence) แล3วว�าเป&น
โครงการท่ีมีศักยภาพในการก�อให3เกิดรายได3 โดยตั้งอยู�ในทําเลท่ีดี การคมนาคมสะดวก ใกล3แหล�งท�องเท่ียว อัตราการเข3าพัก
และอัตราราคาห3องพักอยู�ในระดับท่ีดี  

นอกจากน้ี บริษัทจัดการได3ว�าจ3างท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือทําการตรวจสอบทางกฎหมายของบริษัท ปKาตอง เฮอรเิทจ จํากัด 
และบริษัทในเครือ ซ่ึงเป&นเจ3าของทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุน ในประเด็นท่ีสําคัญท่ีจะมผีลต�อการจัดตั้งกองทุนรวม 
โดยรายงานผลการตรวจสอบปรากฎดังต�อไปน้ี 

1. ทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนตกอยู�ภายใต3ภาระจํานองตามสญัญาจํานองกับธนาคารพาณิชย, ซ่ึงบริษัทจะ
ดําเนินการปลดจํานองหรือไถ�ถอนการจํานองก�อนหรือภายในวันท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนในทรัพย,สินดังกล�าว 

2. ไม�มสีัญญาสําคัญอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต�อการทําธุรกรรมของกองทุนรวมในครั้งน้ี 

3. จากการตรวจสอบสารบบความท่ีศาลย3อนหลัง 5 ปI นับแต�วันท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2556     
ไม�พบว�าบริษัทถูกฟPองเป&นจําเลย หรือถูกพิทักษ,ทรัพย,เด็ดขาดในศาลแพ�งกรุงเทพใต3, ศาลอาญากรุงเทพใต3,     
ศาลจังหวัดภูเก็ต, ศาลภาษีอากร, ศาลล3มละลายกลาง และกรมบังคับคด ี

4. ทรัพย,สินมเีอกสารสิทธิครบถ3วน และมี ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและใบอนุญาตอ่ืนท่ีจําเป&นและเก่ียวข3อง
กับการประกอบกิจการโรงแรมถูกต3องตามกฎหมาย 

บริษัทจัดการมีความเห็นว�าการตรวจสอบสถานะทางกฏหมายของท่ีปรึกษากฏหมายท่ีบริษัทจัดการได3ว�าจ3างได3ทําการตรวจสอบ
ครบถ3วนแล3ว 

เน่ืองจากผู3ประเมินทรัพย,สินได3พิจารณาถึงศักยภาพการใช3ประโยชน,และความสามารถในการสร3างรายได3ของทรัพย,สิน             
ผู3ประเมินทรัพย,สินจึงได3ใช3วิธีพิจารณาจากรายได3 (Income approach) เป&นเกณฑ,ในการประเมินมูลค�าทรัพย,สินดังกล�าว 
ท้ังน้ี กองทุนรวมเห็นว�าผู3ประเมินได3อ3างอิงข3อมูลและสมมติฐานในการประเมินท่ีเปรยีบเทียบมาจากมาตรฐานตลาดของ
ธุรกิจและคํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของทรัพย,สิน รวมท้ังได3มีการเปรียบเทียบกับข3อมลูทรัพย,สินประเภทเดียวกันและในพ้ืนท่ี
ใกล3เคียงกัน เพ่ือประกอบใช3ในการประเมินมลูค�าทรัพย,สินดังกล�าว ซ่ึงมีความสมเหตสุมผล โดยกองทุนรวมจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย,รวมเป&นเงินท้ังสิ้น 1,050 ล3านบาท ซ่ึงมูลค�าเงินลงทุนดังกล�าวเมื่อนํามาเปรยีบเทียบกับราคาของอาคารชุด
พักอาศัยท่ีอยู�ในเขตปKาตองน้ัน จะพบว�าราคาเฉลี่ยของโครงการท่ีเสนอขายในเขตปKาตองจะอยู�ระหว�าง 100,000 – 
170,000 บาท/ตารางเมตร โดยประมาณ ซ่ึงมูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนจะลงทุนน้ันจะอยู�ในช�วงราคาเฉลี่ยของโครงการอาคาร
ชุดพักอาศัยท่ีเสนอขายในเขตปKาตอง อาทิเช�น 
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ลําดับ ลักษณะโครงการท่ีตั้งในเขตปKาตอง ราคาเฉลี่ยโดยประมาณ  
(บาท/ตารางเมตร) 

1 โครงการอาคารสูงลักษณะเดียวกับโครงการปKาตอง เฮอริเทจ 122,000 – 171,600 

2 โครงการอาคารสูง 7 ช้ัน 110,000 – 163,000 

3 โครงการอาคารสูง 4 ช้ัน และ 6 ช้ัน 101,000 – 157,000 

4 โครงการอาคารสูง 2 – 3 ช้ัน 158,000 – 162,000 

ท่ีมา: รายงานประเมินมลูค�าทรัพย�สินโครงการป�าตอง เฮอริเทจ ของผู!ประเมินราย บริษัท ไนท�แฟรงค� ชาร�เตอร�               
(ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด 

ตารางแสดงราคาประเมินทรัพย,สนิของผู3ประเมินราย บริษัท ไนท,แฟรงค, ชาร,เตอร, (ประเทศไทย) จํากัด และ               
บริษัท เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด ณ วันท่ี 1 เมษายน 2557 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน (บาท) มูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุน
รวมจะลงทุน (บาท) บริษัท ไนท�แฟรงค�  

ชาร�เตอร� (ประเทศไทย) 
จํากัด (วันท่ี 1 เม.ย. 57) 

บริษัท เค.ที. 
แอพไพรซัล จํากัด 
(วันท่ี 1 เม.ย. 57) 

วิธีรายได3  
(Income Approach)  

955,000,000 1,075,000,000 

1,050,000,000 
ปรับตามโครงสร3างการจัดหา
ผลประโยชน,ของกองทุน 

1,038,000,000 1,076,000,000 

มูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุนรวมเป&นเงิน 1,050 ล3านบาท ซ่ึงจะสูงกว�าราคาประเมินค�าทรพัย,สินต่ําสุดตามการหา
มูลค�าตลาดด3วยวิธีรายได3ประมาณร3อยละ 9.95 ท้ังน้ี เพราะผู3ประเมินราคารายบริษัท ไนท,แฟรงค, ชาร,เตอร, (ประเทศไทย) 
จํากัด ได3กําหนดอัตราการเข3าพักของโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ไว3ท่ีร3อยละ 62 -78 (เฉลีย่ประมาณร3อยละ 72.8) ซ่ึงต่ํากว�า
ความเป&นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับข3อมูลตลาด โดยอัตราการเข3าพักเฉลี่ยของตลาดจะอยู�ประมาณร3อยละ 82 แต�ในขณะท่ี
อัตราการเข3าพักเฉลีย่ของโรงแรมปKาตอง เฮอรเิทจ ในช�วง 12 เดือนท่ีผ�านมา (ตั้งแต�เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556) 
จะอยู�ท่ีร3อยละ 85.19 (ท่ีมา: บรษัิท ปKาตอง เฮอรเิทจ จํากัด) ซ่ึงเกิดข้ึนจริง ณ ปCจจุบัน การท่ีผู3ประเมินราคาใช3อัตราการ  
เข3าพักในอัตราท่ีต่ําดังกล�าว ทําให3ราคาประเมินค�าทรัพย,สินท่ีประเมนิได3ต่ํากว�ามูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการได3ทําการคํานวณมูลค�าเงินลงทุนท่ีจะลงทุนโดยกําหนดให3อัตราการเข3าพักของโรงแรมอยู�ท่ีร3อยละ 81.4 
ซ่ึงใกล3เคียงกับข3อมูลตลาด โดยบริษัทจัดการมีความเห็นว�าอัตราการเข3าพักของโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ น้ันเป&นอัตราท่ี
เหมาะสมซ่ึงได3สะท3อนกับสภาพท่ีเป&นจริงในปCจจุบัน เพราะปCจจุบันช�องทางการจัดจําหน�ายของโรงแรมปKาตอง เฮอรเิทจ 
ส�วนใหญ�จะมาจากการซ้ือห3องพักล�วงหน3าจาก Agency รายใหญ�ท่ีมีฐานลูกค3าท่ีเป&นกลุ�มเปPาหมายของโรงแรม คือ ชาวจีน
และชาวรสัเซีย ซ่ึงการจองซ้ือในลกัษณะดังกล�าว Agency จะชําระเงินค�าห3องพักให3แก�โรงแรม เพ่ือเป&นการยืนยันว�าโรงแรม
จะกันห3องพักไว3ให3แก� Agency แต�ละรายอย�างแน�นอน ปCจจุบันจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเข3ามาพักผ�านการซ้ือห3องพักล�วงหน3า
จาก Agency รายใหญ�คดิเป&นประมาณร3อยละ 75 ของจํานวนนักท�องเท่ียวท้ังหมดท่ีมาพักในโรงแรม 
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นอกจากน้ี บริษัทจัดการได3ศึกษาข3อมูลในอดีตเพ่ิมเตมิ โดยขออ3างอิงข3อมูลจากทาง web site ของ C9 Hotelworks 
Market Research ในปI 2554 และ 2555 พบว�าโรงแรมในแถบปKาตองน้ันมีอัตราการเข3าพักของนักท�องเท่ียวโดยเฉลี่ย
ประมาณร3อยละ 82  ซ่ึงจะสูงกว�าสมมติฐานท่ีผู3ประเมินราคาใช3ในการประเมินค�าทรัพย,สินในครั้งน้ี 

หากปรับสมมติฐานเก่ียวกับอัตราการเข3าพักของผู3ประเมินราคารายบริษัท ไนท,แฟรงค, ชาร,เตอร, (ประเทศไทย) จํากัด           
เป&นร3อยละ 80 - 85 เพ่ือให3สอดคล3องกับอัตราการเข3าพักตามความเป&นจริงของโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ จะทําให3ราคา
ประเมินค�าทรัพย,สินเพ่ิมข้ึนเป&นประมาณ 1,068 ล3านบาท ซ่ึงสูงกว�ามูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุนประมาณร3อยละ 
1.7 และเมื่อพิจารณาราคาประเมินค�าทรัพย,สินตามสญัญาการจัดหาผลประโยชน,ท่ีกองทุนรวมทํากับผู3เช�าทรัพย,สินจะเห็น
ว�ามูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุนจะสูงกว�าราคาประเมินค�าทรัพย,สินตามสญัญาการจัดหาผลประโยชน,ท่ีต่ําท่ีสุดเพียง
ร3อยละ 1.16 เท�าน้ัน  

ท้ังน้ี การท่ีบริษัทจัดการปรับอัตราการเข3าพักให3สอดคล3องกับความเป&นจริงของโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ น้ัน บริษัทจัดการ
เห็นว�าอัตราดังกล�าวเป&นอัตราการเข3าพักท่ีเหมาะสมด3วยเหตุผลดังต�อไปน้ี 

• จังหวัดภูเก็ตยังคงเป&นสถานท่ีท่ีได3รับความนิยมจากท�องเท่ียวต�างประเทศ โดยในปI 2556 มีชาวต�างประเทศเข3ามา
ท�องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 3.2 ล3านคน เพ่ิมข้ึนจากปI 2555 ประมาณร3อยละ 26 

• ถึงแม3ว�าสถานการณ,การท�องเท่ียวของประเทศไทยจะได3รับผลกระทบจากปCญจัยทางการเมือง แต�จํานวน
นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ในช�วงไตรมาสท่ี 1 ของปI 2557 ยังคงเพ่ิมข้ึนประมาณร3อยละ 4.8              
เมื่อเทียบกับช�วงไตรมาสท่ี 1 ของปI 2556  

• การขยายระบบโครงสร3างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส�งในจังหวัดภูเก็ตเพ่ือรองรับการเดินทางเข3ามาของ
นักท�องเท่ียวชาวไทยและต�างประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่งโครงการขยายสนามบินภูเก็ต มลูค�าเงินลงทุนประมาณ 
5,600 ล3านบาท ท้ังน้ี เมื่อสนามบินก�อสร3างแล3วเสร็จในปI 2558 จะสามารถรองรับนักท�องเท่ียวได3เพ่ิมข้ึนอีก
เท�าตัว เป&น 12.5 ล3านคนต�อปI ซ่ึงเป&นผลดีต�อธุรกิจการท�องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

• จํานวนเท่ียวบินจากต�างประเทศท่ีบินตรงมาจังหวัดภูเก็ตปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ืองตลอด 5 ปIท่ีผ�านมามีอัตรา
การเติบโตแบบทบต3นเฉลีย่ร3อยละ 21 ต�อปI (ข3อมูลจากทาง web site ของ C9 Hotelworks Market Research) 

• ชาวจีนและรสัเซีย ซ่ึงเป&นลูกค3ากลุ�มเปPาหมายของทางโรงแรม ปKาตอง เฮอริเทจ เดินทางเข3ามาท�องเท่ียวในจังหวัด
ภูเก็ตเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง โดยในปI 2556 คิดเป&นสดัส�วนร3อยละ 45 ของจํานวนนักท�องเท่ียวท้ังหมดท่ีเดินทาง
มายังจังหวัดภูเก็ต เพ่ิมข้ึนจากปIก�อนหน3า ซ่ึงมีสัดส�วนประมาณร3อยละ 36 และมีแนวโน3มท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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ภาพแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย�สินท่ีกองทุนรวมจะเข7าลงทุนคร้ังแรก 
และรายละเอียดทรัพย�สินท่ีกองทุนจะได7รับมอบสิทธภิารจํายอมท่ีดิน 

 

 
 
4.1.1 สรุปรายละเอียดทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

(1) ข7อมูลท่ัวไปของโครงการโรงแรมป�าตอง เฮอริเทจ 

ท่ีตั้งของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ 

ตั้งอยู�ท่ี 205/16 ซอยฟPาประทาน ถนนราษฎร,อุทิศ 200 ปI ตําบลปKาตอง อําเภอกะทู3 จังหวัดภูเก็ต   
  

 

 
 

จดภาระจาํยอมให้แก่กองทุนรวม 

ทิศเหนือ 

ทิศใต้ 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  1122  

ภาพแสดงตาํแหน�งท่ีตั้งของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ 

 
ท่ีมา : Google Earth 

โครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ตั้งอยู�ในอาคารชุด “ปKาตองไนท,พลาซ�าร,” อาคารดังกล�าวเป&นอาคารสูง 18 ช้ัน              
อยู�ใจกลางหาดปKาตอง จังหวัดภูเก็ต เน้ือท่ี 1 ไร� 3 งาน 1.5 ตารางวา มีห3องชุดท้ังหมดจํานวน 237 ยูนิต แบ�งเป&นห3องชุด
ของบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด จํานวน 155 ยูนิต บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด จํานวน 29 ยูนิต และเป&น
ของบุคคลอ่ืน จํานวน 53 ยูนิต (เดิมบริษัท ไฮตั้น มารีน จํากัด เป&นเจ3าของห3องชุดจํานวน 187 ยูนิต ต�อมาในปI 2554 
บริษัท ไฮตั้น มารีน จํากัด ได3ขายห3องชุดให3แก�บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด จํานวน 155 ยูนิต นําไปใช3ประโยชน,เป&นห3อง
นิติบุคคลอาคารชุด จํานวน 1 ยูนิต และขายให3แก�บุคคลอ่ืน 3 ยูนิต ดังน้ัน จึงทําให3จํานวนห3องชุดของบริษัท ไฮตั้น มารนี 
จํากัด เหลืออยู� 28 ห3อง และต�อมาบริษัท ไฮตั้น มารีน จํากัด ได3เปลี่ยนช่ือเป&น บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด)  

อาคารชุด “ปKาตองไนท,พลาซ�าร,” ก�อสร3างแล3วเสรจ็เมื่อปI พ.ศ. 2534 ปCจจุบันอาคารมีอายุประมาณ 23 ปI ซ่ึงภายหลังจากท่ี
บริษัท ปKาตอง เฮอรเิทจ จํากัด เข3ามาซ้ือห3องชุดข3างต3นเรียบร3อยแล3ว ท้ัง บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด และ
บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ได3เข3ามาปรับปรุงซ�อมแซมและฟyzนฟูกิจการโรงแรมให3สามารถดาํเนินธุรกิจต�อไปได3อย�างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเมื่อปI พ.ศ.2555 บริษัท ปKาตอง เฮอรเิทจ จํากัด และบริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด ได3ดําเนินการ
ปรับปรุงซ�อมแซมครั้งใหญ� และได3ทยอยเปOดให3บริการห3องพักใหม�ได3อีกครั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ภายใต3ช่ือ “โรงแรม   
ปKาตอง เฮอรเิทจ” โดยอยู�ภายใต3การบรหิารจัดการของบริษัท ปKาตอง เฮอรเิทจ จํากัด ท้ังน้ี โรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ 
จัดเป&นโรงแรมระดับขนาดกลาง (Mid Scale) มีพ้ืนท่ีใช3สอยเฉพาะโรงแรมท้ังหมดประมาณ 7,550.85 ตารางเมตร          
จํานวนห3องพักท้ังหมดมี 164 ห3อง โดยมรีายละเอียดดังต�อไปน้ี 

 
 
  

 

โรงแรมป่าตองเฮอริเทจ  
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ลําดับ
ท่ี 

ชั้น ห7องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห7อง 

ประเภทห7องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราส�วนแห�งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินส�วนกลาง 

1 

1 

114/1 - ส�วนต3อนรับ 23.54 0.220 ส�วนใน 100 ส�วน 

2 114/6 - 

สํานักงาน 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

3 114/7 - 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

4 114/8 - 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

5 114/230 - ห3องอาหาร 341.60 3.195 ส�วนใน 100 ส�วน 

6 

2 

114/12 - ห3องช�าง 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

7 114/13 - สโตร,แม�บ3าน 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

8 114/14 - 
ออฟฟOศแม�บ3าน 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

9 114/15 - 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

10 114/16 - ห3องเก็บของครัว 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

11 114/17 - ห3องซักรีด 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

12 114/20 - สโตร,ส�วนกลาง 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

13 114/229 - ห3องอาหารเช3า 269.35 2.519 ส�วนใน 100 ส�วน 

14 114/231 - ห3องช�าง 16.28 0.152 ส�วนใน 100 ส�วน 

15 

3 

114/21 1 

Superior Room 

27.20 0.254 ส�วนใน 100 ส�วน 

16 114/22 1 30.80 0.288 ส�วนใน 100 ส�วน 

17 114/23 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

18 114/24 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

19 114/25 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

20 114/26 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

21 114/27 1 34.00 0.318 ส�วนใน 100 ส�วน 

22 114/28 1 Superior Corner 66.00 0.617 ส�วนใน 100 ส�วน 

23 114/29 1 

Superior Room 

28.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

24 114/30 1 28.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

25 114/31 1 28.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 
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ลําดับ
ท่ี 

ชั้น ห7องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห7อง 

ประเภทห7องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราส�วนแห�งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินส�วนกลาง 

26 

3 

114/32 - 
ห3องพักพนักงาน 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

27 114/33 - 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 
28 114/34 1 

Superior Room 

29.80 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 
29 114/35 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

30 114/36 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 
31 114/37 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 
32 114/38 1 

Superior Corner 
67.10 0.627 ส�วนใน 100 ส�วน 

33 114/39 1 47.00 0.439 ส�วนใน 100 ส�วน 
34 114/40 1 

Superior Room 
29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

35 114/41 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

36 114/42 - 
ห3องออกกําลังกาย 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 
37 114/43 - 29.80 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 
38 

4 

114/44 1 Superior Corner 68.60 0.641 ส�วนใน 100 ส�วน 

39 114/45 1 

Superior Room 

32.00 0.299 สวนใน 100 ส�วน 
40 114/46 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 
41 114/47 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

42 114/48 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 
43 114/49 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 
44 114/50 1 34.00 0.318 ส�วนใน 100 ส�วน 

45 114/51 1 Superior Corner 70.00 0.654 ส�วนใน 100 ส�วน 
46 114/52 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 
47 114/53 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

48 114/54 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 
49 114/55 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 
50 114/56 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

51 114/57 1 29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 
52 114/58 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 
53 114/59 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

54 114/60 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 
 

  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  1155  

ลําดับ
ท่ี 

ชั้น ห7องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห7อง 

ประเภทห7องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราส�วนแห�งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินส�วนกลาง 

55 

4 

114/61 1 Superior Corner 67.10 0.627 ส�วนใน 100 ส�วน 

56 114/62 1 Superior Corner 47.00 0.439 ส�วนใน 100 ส�วน 

57 114/63 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

58 114/64 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

59 114/65 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

60 114/66 1 29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

61 

5 

114/68 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

62 114/69 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

63 114/70 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

64 114/71 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

65 114/72 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

66 114/73 1 34.00 0.318 ส�วนใน 100 ส�วน 

67 114/75 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

68 114/77 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

69 114/78 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

70 114/79 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

71 114/80 1 29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

72 114/81 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

73 114/82 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

74 114/83 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

75 114/85 1 Superior Corner 47.00 0.439 ส�วนใน 100 ส�วน 

76 114/86 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

77 114/87 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

78 114/88 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

79 114/89 1 29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

80 

6 

114/90 1 Superior Corner 63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

81 114/91 1 
Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

82 114/92 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

 
 
 
 
  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  1166  

ลําดับ
ท่ี 

ชั้น ห7องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห7อง 

ประเภทห7องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราส�วนแห�งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินส�วนกลาง 

83 

6 

114/93 1 

Superior Room 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

84 114/94 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

85 114/95 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

86 114/98 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

87 114/99 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

88 114/100 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

89 114/101 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

90 114/102 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

91 114/103 1 29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

92 114/104 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

93 114/105 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

94 114/106 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

95 114/108 1 Superior Corner 47.00 0.439 ส�วนใน 100 ส�วน 

96 114/109 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

97 114/110 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

98 114/111 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

99 114/112 1 29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

100 

7 

114/115 1 

Superior Room 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

101 114/116 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

102 114/117 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

103 114/118 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

104 114/119 1 32.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

105 114/120 1 Superior Corner 63.00 0.289 ส�วนใน 100 ส�วน 

106 114/121 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

107 114/122 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

108 114/124 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

109 114/125 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

110 114/126 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 
 

  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  1177  

ลําดับ
ท่ี 

ชั้น ห7องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห7อง 

ประเภทห7องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราส�วนแห�งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินส�วนกลาง 

111 

7 

114/127 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

112 114/128 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

113 114/129 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

114 114/130 1 
Superior Corner 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

115 114/131 1 47.00 0.439 ส�วนใน 100 ส�วน 

116 114/132 1 

Superior Room 

29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

117 114/133 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

118 114/134 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

119 114/135 1 29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

120 

8 

114/136 1 Seaview Suit 63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

121 114/139 1 
Seaview 
Superior 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

122 114/141 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

123 114/144 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

124 114/147 1 
Superior Room 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

125 114/148 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

126 114/149 1 
Seaview Deluxe 

58.00 0.542 ส�วนใน 100 ส�วน 

127 114/150 1 58.00 0.542 ส�วนใน 100 ส�วน 

128 114/151 1 Seaview Suit-
Two Bedrooms 

110.00 1.028 ส�วนใน 100 ส�วน 

129 114/152 1 121.75 1.138 ส�วนใน 100 ส�วน 

130 

9 

114/153 1 Seaview Suit 63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

131 114/156 1 
Seaview 
Superior 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

132 114/157 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

133 114/159 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

134 114/160 1 Seaview Suit 63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

135 114/161 1 Seaview 
Superior 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

136 114/162 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

137 114/164 1 
Superior Room 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

138 114/165 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 
 

  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  1188  

ลําดับ
ท่ี 

ชั้น ห7องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห7อง 

ประเภทห7องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราส�วนแห�งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินส�วนกลาง 

139 

9 

114/166 1 Seaview Deluxe 46.75 0.437 ส�วนใน 100 ส�วน 

140 114/168 1 Seaview Suit-Two 
Bedrooms 

92.20 0.862 ส�วนใน 100 ส�วน 

141 114/169 1 104.00 0.972 ส�วนใน 100 ส�วน 

142 

10 

114/170 
1 

Seaview Suit-Two 
Bedrooms 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

143 114/235 35.00 0.327 ส�วนใน 100 ส�วน 

144 114/172 1 

Seaview Superior 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

145 114/174 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

146 114/175 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

147 114/176 
1 Seaview Suit 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

148 114/232 35.00 0.327 ส�วนใน 100 ส�วน 

149 114/177 1 
Seaview Superior 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

150 114/178 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

151 114/179 1 
Superior Room 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

152 114/180 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

153 114/181 1 
Seaview Deluxe 

38.00 0.355 ส�วนใน 100 ส�วน 

154 141/182 1 38.00 0.355 ส�วนใน 100 ส�วน 

155 114/183 1 
Seaview Suit-Two 

Bedrooms 
86.63 0.810 ส�วนใน 100 ส�วน 

156 

11 

114/185 
1 

Seaview Suit-Two 
Bedrooms 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

157 114/236 35.00 0.327 ส�วนใน 100 ส�วน 

158 114/186 1 Seaview Superior 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

159 114/190 
1 

Seaview Suit-Two 
Bedrooms 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

160 114/233 35.00 0.327 ส�วนใน 100 ส�วน 

161 114/191 1 Seaview Superior 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

162 114/192 1 
Superior Room 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

163 114/193 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

164 114/196 2 
Seaview Deluxe 

80.00 0.748 ส�วนใน 100 ส�วน 

165 114/197 2 80.00 0.748 ส�วนใน 100 ส�วน 
  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  1199  

ลําดับ
ท่ี 

ชั้น ห7องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห7อง 

ประเภทห7องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราส�วนแห�งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินส�วนกลาง 

166 

12 

114/200 1 Seaview 
Superior 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

167 114/201 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

168 114/202 
1 

Seaview Suit-
Two Bedrooms 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

169 114/234 35.00 0.327 ส�วนใน 100 ส�วน 

170 114/203 1 
Superior Room 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

171 114/204 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

172 114/205 1 
Seaview Deluxe 

40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

173 11/206 1 40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

174 114/207 
1 Seaview Suit-

Two Bedrooms 

40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

175 114/208 40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

176 114/209 1 86.80 0.810 ส�วนใน 100 ส�วน 

177 

13 

114/210 1 

Seaview Deluxe 

40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

178 114/211 1 40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

179 114/213 2 86.80 0.810 ส�วนใน 100 ส�วน 

180 

14 

114/214 1 

Seaview Deluxe 

40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

181 114/215 1 40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

182 114/216 2 80.20 0.750 ส�วนใน 100 ส�วน 

183 114/217 2 80.00 0.748 ส�วนใน 100 ส�วน 

รวม - - 164 - 7,550.85 70.307 ส�วนใน 100 ส�วน 

ปCจจุบันโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ได3เปOดให3บริการห3องพักท้ังหมด 164 ห3อง ครบถ3วนแล3ว โดยประเภทห3องพักท่ี
เปOดให3บริการมีท้ังหมด 6 ประเภท ดังน้ี 

ลาํดับที! ประเภทห้องพกั จาํนวน (ห้อง) 

1 แบบ Superior Room 98 

2 แบบ Superior-Corner 13 

3 แบบ Seaview Superior 17 

4 แบบ Seaview Deluxe  21 

5 แบบ Seaview Suit 4 

6 แบบ Seaview Suit-Two Bedrooms 11 
 

นอกจากน้ี ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีให3บริการแก�นักท�องเท่ียวท่ีเข3ามาใช3บริการภายในโรงแรมอีก ได3แก�  
บริการซักรีด บริการฟOตเนส ร3านอาหาร สระว�ายนํ้ากลางแจ3งจํานวน 2 สระ อินเตอร,เนต และเคเบ้ิลทีวี เป&นต3น 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  2200  

ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบตามมาตรฐานโรงแรม โดยระบบสาธารณูปโภคหลัก ได3แก� 
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟPาและไฟฟPาสํารอง ระบบปPองกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล และระบบลิฟท,
จํานวน 3 ชุด แบ�งเป&น ลิฟท,สําหรบัโดยสาร 2 ชุด และลิฟท,สําหรับขนของ 1 ชุด  

อัตราการเข3าพัก (Occupancy Rate) ของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอรเิทจ  

ภายหลังการปรับปรุง ซ�อมแซม ตกแต�งห3องพักใหม� โรงแรมได3เริ่มทยอยเปOดให3บริการอย�างเป&นทางการอีกครั้งเมื่อเดือน
ธันวาคม 2555 ซ่ึงปCจจุบัน (ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557) โรงแรมได3เปOดให3บริการห3องพักครบท้ัง 164 ห3อง ท้ังน้ี ในปI 2556  
ท่ีผ�านมาโรงแรมปKาตอง เฮอรเิทจ มีอัตราการเข3าพักเฉลี่ยร3อยละ 85.19 รายละเอียดมดีังน้ี 

(ข3อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

 ปี 2555 ปี 2556 

ธ.ค. ม.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ธ.ค. 

อตัราการเข้าพกัเฉลี�ย (ร้อยละของจํานวนห้องพกั) 96.30% 83.91% 86.40% 

อตัราคา่ห้องพกัเฉลี�ย (บาท/คืน) 3,666.84 2,848.17 3,093.27 

รายได้คา่ห้องพกั (ล้านบาท) 7.15 58.40 68.90 

ท่ีมา : บริษัท ป�าตอง เฮอริเทจ จํากัด 

โครงสร3างรายได3ของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ (ข3อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

 ปG 2555 ปG 2556 

ธ.ค. ม.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ธ.ค. 

จํานวนเงิน  
(ล7านบาท) 

ร7อยละ จํานวนเงิน  
(ล7านบาท) 

ร7อยละ จํานวนเงิน  
(ล7านบาท) 

ร7อยละ 

รายได3ค�าห3องพัก  7.15 93.49 58.40 93.04 68.90 93.58 

รายได3จากการจําหน�าย
อาหารและเครื่องดื่ม  

0.43 5.55 3.96 6.31 4.25 5.77 

รายได3อ่ืน  0.07 0.96 0.41 0.65 0.47 0.64 

รายได3รวม 7.65 100.00 62.77 100.00 73.62 100.00 

กําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงาน 

6.39 51.58 60.08 

ท่ีมา : บริษัท ป�าตอง เฮอริเทจ จํากัด 

จากตารางข3างต3นจะเห็นว�ารายได3หลักของโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ จะมาจากรายได3ค�าห3องพัก โดยในปI 2556 ท่ีผ�านมา 
โรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ มรีายได3ค�าห3องพัก จํานวน 127.30 ล3านบาท หรือคิดเป&นร3อยละ 93.34 ของรายได3รวม                   
โดยผู3เข3าพักส�วนใหญ�จะเป&นผู3เข3าพักจากประเทศจีน รัสเซีย เป&นต3น  
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สัดส�วนของรายได3จําแนกตามประเทศของผู3เข3าพัก (ข3อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

ประเทศ ปG 2555 ปG 2556 

ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. - ก.ย. ต.ค. - ธ.ค. 

จีน 8.14% 39.41% 80.16% 54.25% 80.77% 

ไทย 0.20% 4.33% 8.89% 0.89% 0.88% 

ออสเตรเลีย 10.05% 4.86% 1.74% 3.00% 1.53% 

รัสเซีย 76.23% 23.74% 0.04% 1.98% 0.96% 

คูเวต 1.40% 2.05% 1.20% 5.79% 2.02% 

อินเดีย 0.00% 1.59% 0.79% 1.34% 1.32% 

อินโดนีเซีย 1.15% 0.72% 0.69% 2.49% 1.16% 

ฮ�องกง 0.00% 1.27% 0.67% 2.45% 0.71% 

อาหรับเอมิเรตส, (UAE) 1.61% 1.17% 0.61% 1.22% 0.97% 

บาเรนห, 0.09% 0.59% 0.55% 0.71% 0.65% 

มาเลเซีย 0.10% 1.30% 0.39% 5.48% 3.44% 

อ่ืนๆ 1.03% 18.97% 4.27% 20.40% 5.59% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

ท่ีมา : บริษัท ป�าตอง เฮอริเทจ จํากัด 
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สัดส�วนของรายได3จําแนกตามข�องทางการจําหน�าย (ข3อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

ช�องทางการจําหน�าย ปG 2555 ปG 2556 

ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. 

ตัวแทนท�องเท่ียว  
(Tour Operator) 

- 37.75% 85.81% 55.66% 67.04% 

ตัวแทนจําหน�าย (Agent) - 2.69% 1.28% 3.40% 4.00% 

ตัวแทนรับจองโรงแรมออนไลน,  
(Online Agent) 

96.00% 46.69% 4.14% 28.20% 6.95% 

ขายตรง (Walk in) 1.80% 1.35% 4.69% 2.33% 6.55% 

งานท�องเท่ียว (Voucher) 2.20% 10.53% 0.54% 7.10% 5.72% 

โต�ะจําหน�ายในสนามบิน 
(Airport Tour Desk) 

- - 3.54% 3.31% 9.74% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

ท่ีมา : บริษัท ป�าตอง เฮอริเทจ จํากัด 

(2) ภาพรวมของธุรกิจในทรัพย�สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

การปรับตัวเข3าสู�เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย,กลาง และการขยายตวัของข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจใหม� ของกลุ�มประเทศ BRIC 
(บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) จะมีอิทธิพลต�อการท�องเท่ียวของโลก โดยองค,การการท�องเท่ียวโลก (World Tourism 
Organization: UNWTO) ได3พยากรณ,ว�าเมื่อถึงปI พ.ศ. 2563 จะมีนักท�องเท่ียวระหว�างประเทศจํานวน 1,600 ล3านคน โดย
ภูมิภาคท่ีมีแนวโน3มเป&นแห�ลงท�องเท่ียวท่ีนิยม คือ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟOค และกลุ�มประเทศในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต3 และคาดว�าจีนจะเป&นตลาดส�งออกและนําเข3านักท�องเท่ียวใหญ�ท่ีสุดในโลก โดยมีนักท�องเท่ียวประมาณ 100-120 
ล3านคน/ปI โดยนักท�องเท่ียวจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม�จะมาแทนท่ีนักท�องเท่ียวจากประเทศตะวันตก และการใช3จ�าย
ของการท�องเท่ียวต�อครั้งจะลดลง เน่ืองจากนักท�องเท่ียวจะใช3จ�ายอย�างระมดัระวังและคํานึงถึงความคุ3มค�าเงินมากข้ึน           
การเปลีย่นแปลงดังกล�าวส�งผลดตี�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียวไทย ซ่ึงเป&นจุดหมายหลักของนักท�องเท่ียวจากประเทศจีน 
และรสัเซีย ซ่ึงเดินทางเข3ามาท�องเท่ียวในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมข้ึนทําให3โรงแรมช้ันประหยดัจะถึงโรงแรม
ระดับขนาดกลางได3รับอานิสงค,จากนักท�องเท่ียวกลุ�มน้ี 

สถานการณ,การท�องเท่ียวของโลก 

ในช�วงระยะเวลาท่ีผ�านมาตลาดเกิดใหม� (Emerging Markets) มีการเติบโตของจํานวนการเดินทางขาออกอย�างมีนัยสําคัญ
โดยมีการเดินทางออก 325 ล3านเท่ียวในปI 2554 และยโูรมอนิเตอร, อินเตอร,เนช่ันแนล คาดการณ,ว�า ภายในปI 2558        
ตลาดเกิดใหม�มีแนวโน3มท่ีจะครองส�วนแบ�งตลาดถึงร3อยละ 43 ของนักท�องเท่ียวขาออกท่ัวโลก 
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แผนภาพเปรียบเทียบจํานวนเท่ียวเดินทางออกนอกประเทศและค�าใช3จ�ายเฉลี่ยเพ่ือการท�องเท่ียว 
ระหว�างประเทศท่ีพัฒนาแล3วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม� 

 
ท่ีมา: ยูโรมอนิเตอร� อินเตอร�เนช่ันแนล Emerging Outbound Markets, Looking Ahead  
 in Uncertain time, October 2011 
หมายเหต ุ   * ประมาณการ 

จากจํานวนเท่ียวเดินทางออกข3างต3น ยูโรมอนิเตอร, อินเตอร,เนช่ันแนล ได3คาดว�านักท�องเท่ียวท่ีเดินทางออกนอกประเทศ
เพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดในช�วงปI 2553-2558 คือ จีน รัสเซีย และอินเดีย ตามลําดับ โดยจีนมีการเดินทางขาออกเพ่ิมข้ึนประมาณ             
28 ล3านเท่ียว รัสเซียเพ่ิมข้ึน 17.5 ล3านเท่ียว และอินเดียเพ่ิมข้ึน 10 ล3านเท่ียว 

แผนภาพประมาณการเพ่ิมข้ึนของจํานวนการท�องเท่ียวออกจากแต�ละประเทศ 
ระหว�างปI พ.ศ. 2553-2558* 

 
 

ท่ีมา: ยูโรมอนิเตอร� อินเตอร�เนช่ันแนล Emerging Outbound Markets, Looking Ahead in 
 Uncertain  time, October 2011 
หมายเหต ุ   * ประมาณการ 
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สถานการณ,การท�องเท่ียวของประเทศไทย 

ในระหว�างปI 2552-2556 มีนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน จาก 14.5 ล3านคน         
ในปI 2550 เป&น 26.7 ล3านคนในปI 2556 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต�อปI (CAGR) เท�ากับร3อยละ 10.7 หากเปรียบเทียบกับ            
ปI 2555 พบว�าจํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศไทยในปI 2556 เพ่ิมข้ึนร3อยละ 19.6 สร3าง
รายได3ท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร3อยละ 25.0 คิดเป&นมูลค�าประมาณ 1.23 ล3านบาท ซ่ึงปCจจัยสําคัญมาจากการขยายเส3นทางบินตรง 
และการเพ่ิมเท่ียวบินของสายการบินจากต�างประเทศไปยังแหล�งท�องเท่ียวในภาคเหนือและภาคใต3 

แผนภาพแสดงจํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข3ามาในประเทศไทย 
ระหว�างปI พ.ศ. 2550-2556 

 
ท่ีมา: สํานักตรวจคนเข!าเมืองและกรมการท�องเท่ียว 

โดยกลุ�มประเทศท่ีมสีัดส�วนของนักท�องเท่ียวเดินทางเข3ามาในประเทศไทยมากท่ีสดุในปI 2556 ได3แก�ประเทศในแถบเอเซีย
ตะวันออก คิดเป&นร3อยละ 60.2 ของจํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข3ามาในประเทศไทย ตามด3วยประเทศในแถบ
ยุโรป คิดเป&นร3อยละ 23.6  

สําหรับนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข3ามาในประเทศไทยปI 2556 มากท่ีสุดได3แก� จีน มาเลเซีย รสัเซีย ญี่ปุKน และ เกาหล ี
โดยคิดเป&นสดัส�วนร3อยละ 17.6 11.2 6.5 5.8 และ 4.9 ตามลําดับ ท้ังน้ี นักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสดุ
ในปI 2556 ได3แก� นักท�องเท่ียวจากประเทศจีน โดยเพ่ิมข้ึนร3อยละ 68.8 เมื่อเทียบกับปI 2555 รองลงมาได3แก� รัสเซีย            
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร3อยละ 31.9 
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แผนภาพแสดงนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข3ามาประเทศไทยในปI 2556 แยกตามสญัชาต ิ

 
ท่ีมา : กรมการท�องเท่ียว  

จากแผนภาพข3างต3น โครงสร3างนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข3าประเทศไทยจะเป&นนักท�องเท่ียวกลุ�มใหม�ๆ  จากประเทศ
จีน รัสเซีย อินเดีย และอาเซียน มากข้ึน ซ่ึงหากพิจารณาค�าใช3จ�ายต�อคนต�อวันของนักท�องเท่ียวในปI 2555 พบว�า
นักท�องเท่ียวกลุ�มดังกล�าวมคี�าใช3จ�ายต�อคนต�อวันอยู�ท่ีอัตราเฉลีย่ 4,826 บาท 4,474 บาท และ 5,281 บาท ตามลําดับ โดย
กลุ�มประเทศอาเซียนมีค�าใช3จ�ายต�อคนต�อวันเฉลี่ยท่ีอัตรา 4,295 บาท ซ่ึงส�งผลดีต�อพ้ืนท่ีท�องเท่ียวสําคัญของประเทศไทย 
เช�น จังหวัดภูเก็ต หรือเมืองพัทยา 

แผนภาพแสดงค�าใช3จ�ายต�อคนต�อวันของนักท�องเท่ียวสัญชาติต�างๆ ในปI 2555 

 

ท่ีมา: กรมการท�องเท่ียว 

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1เหรียญสหรัฐ = 31.08 บาท 
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สถานการณ,การท�องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต 

ภาวะการท�องเท่ียวของจังหวัดภเูก็ตในช�วงปI พ.ศ. 2556 มีการขยายตัวอย�างมาก โดยมีจํานวนผู3โดยสารเดินทางขาเข3า                
ณ สนามบินนานาชาตภิูเก็ต จํานวน 5.67 ล3านคนเพ่ิมข้ึนจากปI พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีจํานวนผู3โดยสารขาเข3า จํานวน 4.77       
ล3านคน หรือคิดเป&นร3อยละ 18.8 โดยมสีัญญาณการเติบโตอย�างต�อเน่ือง  

ท้ังน้ี ตั้งแต�ปI พ.ศ. 2547 – 2556 จํานวนผู3โดยสารเดินทางขาเข3า ณ สนามบินนานาชาติภเูก็ต มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต�อปI 
(CAGR) เท�ากับร3อยละ 10.2 โดยนักท�องเท่ียวภายในประเทศมอัีตราการเติบโตเฉลี่ยต�อปIเท�ากับร3อยละ 7.1 ในขณะท่ี
นักท�องเท่ียวต�างประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต�อปIเท�ากับร3อยละ 13.5 

แผนภาพแสดงจํานวนผู3โดยสารเดนิทางขาเข3าสนามบินนานาชาติภูเก็ตระหว�างปI 2547 – 2556 

 
ท่ีมา: บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

ในอดีตท่ีผ�านมานักท�องเท่ียวท่ีเดนิทางเข3ามาท�องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ส�วนใหญ�จะเป&นนักท�องเท่ียวภายในประเทศมากกว�า
นักท�องเท่ียวจากต�างประเทศ จนกระท่ังปI พ.ศ. 2554 เป&นต3นมา นักท�องเท่ียวจากต�างประเทศเริ่มมสีัดส�วนมากกว�า
นักท�องเท่ียวภายในประเทศ ต�อเน่ืองมาจนถึงปCจจุบัน โดยอัตราส�วนระหว�างนักท�องเท่ียวในประเทศต�อนักท�องเท่ียว
ต�างประเทศ ในปI 2547 เท�ากับ ร3อยละ 57 ต�อร3อยละ 43 เพ่ิมมาเป&นร3อยละ 44 ต�อร3อยละ 56 ในปCจจุบัน   
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แผนภาพแสดงสดัส�วนผู3โดยสารเดนิทางขาเข3าสนามบินนานาชาติภูเก็ตระหว�างปI 2547 –2556 

 
ท่ีมา: บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

การเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเข3ามาท�องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ในช�วง 2-3 ปIท่ีผ�านมา ส�วนใหญ�เป&นการเพ่ิมข้ึนอย�าง
มีนัยสําคัญของนักท�องเท่ียวต�างประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง นักท�องเท่ียวจากประเทศจีนและรัสเซีย ซ่ึงเป&นผลมาจากการ
เพ่ิมเท่ียวบินแบบประจําและเช�าเหมาลําซ่ึงสามารถบินตรงมายังจังหวัดภูเก็ต  

จากข3อมูลของบริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในปI พ.ศ. 2556 จํานวนเท่ียวบินขาเข3า ณ สนามบินนานาชาติ
ภูเก็ต ท้ังสิ้น 36,295 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนจากปI พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีจํานวนเท่ียวบินขาเข3า 30,503 เท่ียวบิน หรือคิดเป&นร3อยละ 
18.99 ซ่ึงเห็นได3ว�าจํานวนเท่ียวบินขาเข3า ณ สนามบินนานาชาติภเูก็ต ในปI พ.ศ. 2556 ยังคงมีสญัญาณการเติบโตอย�าง
ต�อเน่ืองสอดคล3องกับจํานวนผู3โดยสารเดินทางขาเข3า 

หากพิจารณาเฉพาะจํานวนเท่ียวบินขาเข3าจากต�างประเทศ ณ สนามบินนานาชาติภเูก็ต ในปI พ.ศ. 2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 
20,147 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนจากปI พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีจํานวนเท่ียวบินขาเข3า 16,384 เท่ียวบิน หรือคิดเป&นร3อยละ 22.9 

ท้ังน้ี ตั้งแต�ปI พ.ศ. 2547 – 2556 จํานวนเท่ียวบินขาเข3า ณ สนามบินนานาชาติภเูก็ต มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต�อปI (CAGR) 
เท�ากับ ร3อยละ 9.3 โดยเท่ียวบินภายในประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลีย่ต�อปIเท�ากับร3อยละ 7.5 ในขณะท่ีเท่ียวบินระหว�าง
ประเทศมีอัตราการเตบิโตเฉลี่ยต�อปIเท�ากับร3อยละ 10.9 
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แผนภาพแสดงจํานวนเท่ียวบินขาเข3า ณ สนามบินนานาชาติภเูก็ตระหว�างปIพ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556 

 
ท่ีมา: บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

จากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู3โดยสารท่ีใช3บริการในสนามบินนานาชาติภูเก็ตจนเกินความสามารถในการรองรับนักท�องเท่ียว
ของสนามบิน บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จึงเริม่พัฒนาส�วนต�อขยายสนามบินภูเก็ต เพ่ือขยายลานจอด
อากาศยาน พร3อมท้ังก�อสร3างอาคารผู3โดยสารระหว�างประเทศใหม� และคาดว�าจะแล3วเสร็จประมาณต3นปI พ.ศ. 2558 ซ่ึง
โครงการขยายสนามบินนานาชาตภิูเก็ตดังกล�าว จะส�งผลดตี�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียว และธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ในอนาคต 

ข3อมูลกลุ�มนักท�องเท่ียวต�างประเทศแยกตามสัญชาติท่ีเดินทางผ�านด�านตรวจคนเข3าเมือง (ท�าอากาศยานภูเก็ต) ช�วง 9 เดือน
แรกของปI พ.ศ. 2555 จากสํานักงานพาณิชย,จังหวัดภูเก็ต พบว�า นักท�องเท่ียวจากประเทศจีน รสัเซีย และออสเตรเลีย เป&น
กลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเข3ามาในจังหวัดภูเก็ตสูงสดุตามลําดับและข3อมูลจาก C9 Hotelworks Market Research พบว�า
นักท�องเท่ียวจากประเทศจีน รัสเซีย และออสเตรเลีย คิดเป&นสัดส�วนร3อยละ 22 ร3อยละ 15 และ ร3อยละ 10 ของ
นักท�องเท่ียวต�างประเทศท้ังหมด ตามลาํดับ ซ่ึงจะส�งผลดีต�อธุรกิจโรงแรมช้ันกลาง (Mid-range) ในจังหวัดภูเก็ต เน่ืองจาก
นักท�องเท่ียวกลุ�มดังกล�าวมีการใช3จ�ายเฉลีย่ต�อหัวท่ีค�อนข3างต่ําเมื่อเทียบกับนักท�องเท่ียวจากกลุ�มประเทศตะวันตก 
นอกจากน้ี ยังมีแนวโน3มในการเดินทางเข3ามาท�องเท่ียวในประเทศไทยอย�างต�อเน่ือง และมีอัตราการเติบโตค�อนข3างสูงใน
อนาคต 
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สถานการณ,อุตสาหกรรมโรงแรมของจังหวัดภูเก็ต 

แผนภาพแสดงอัตราการเข3าพัก ในจังหวัดภูเก็ต 

 
ท่ีมา: C9 Hotelworks Market Research  

อัตราการเข3าพัก (Occupancy Rate) ของนักท�องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ืองตั้งแต�ปI พ.ศ. 2552 
เช�นเดียวกับอัตราราคาห3องพักเฉลี่ย (Average Room Rate) โดยจากข3อมลูจาก C9 Hotelworks Market Research 
พบว�า ณ ปI พ.ศ. 2555 อัตราการเข3าพักเฉลี่ยประมาณร3อยละ 80 และมีอัตราราคาห3องพักเฉลีย่ต�อคืนของโรงแรมในจังหวัด
ภูเก็ตประมาณ 150 ดอลล�าร,สหรัฐ ซ่ึงท้ังอัตราการเข3าพักและอัตราราคาห3องพักเฉลีย่ต�อคืนเติบโตสอดคล3องกับการเพ่ิมข้ึน
ของนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต 

แผนภาพแสดงอัตราการเข3าพักในเขตต�างๆ ของจังหวัดภเูก็ต 

 

ท่ีมา: C9 Hotelworks Market Research 
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แผนภาพแสดงอัตราการเข3าพักของโรงแรมระดับขนาดกลาง (Mid Scale) 

 

ท่ีมา: C9 Hotelworks Market Research 

ตลาดนักท�องเท่ียวชาวจีน 

ตารางแสดงจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเข3าในประเทศไทย ระหว�างปI 2552 ถึง 2556 

 2552 2553 2554 2555 2556 

จํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีน (คน) 777,508 1,122,219 1,721,247 2,786,860 4,705,173 

อัตราการเพ่ิม (%) n.a. 44.3% 53.4% 61.9% 68.8% 

ท่ีมา : กรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 

จากตารางข3างต3นจะเห็นว�านักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเข3ามาท�องเท่ียวในไทย มีจํานวนเพ่ิมข้ึนตั้งแต�ปI 2552 เป&นต3นมา เน่ืองจาก
สภาพเศรษฐกิจของจีนท่ีเติบโตอย�างต�อเน่ือง ตลอดจนประเทศไทยท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีสวยงาม แต�มีค�าใช3จ�ายในการ
ท�องเท่ียวไม�แพงจนเกินไป ทําให3นักท�องเท่ียวรู3สึกคุ3มค�ากับเงินท่ีจ�าย รวมถึงการการเปOดเท่ียวบินตรงมายังประเทศไทยเพ่ิม
จํานวนมาก ซ่ึงล3วนแล3วแต�เป&นปCจจัยท่ีสนับสนุนให3ชาวจีนเดินทางเข3ามาท�องเท่ียวในไทยเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง 

ตารางแสดงจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมายังประเทศไทยในปI 2556 แยกตามด�านตรวจคนเข3าเมือง 

 สวุรรณภมูิ ภเูก็ต ดอนเมือง อื�นๆ รวมทั $งสิ $น 

จํานวนนกัทอ่งเที�ยวชาวจีน (คน) 2,532,932 927,446 880,567 364,228 4,705,173 

คิดเป็นสดัสว่น  53.8% 19.7% 18.7% 7.7% 100.0% 

ท่ีมา : กรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
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จังหวัดภูเก็ตยังคงเป&นสถานท่ีท่ีนักท�องเท่ียวชาวจีนให3ความสนใจเป&นอันดับต3นๆ ของประเทศไทย โดยในปI 2556 มีชาวจีน
ท่ีเดินทางโดยการบินตรงมายังภูเก็ต และผ�านด�านตรวจคนเข3าเมืองมีจํานวนท้ังสิ้น 927,446 คน คิดเป&นร3อยละ 19.7 ของ
นักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเข3ามาในประเทศไทย 

ตารางแสดงสัดส�วนจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนต�อจํานวนนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศท้ังหมด 
ระหว�างปI 2554-2556 

 2554 2555 2556 

จํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศท้ังสิ้น (คน) 19,230,470 22,353,903 26,735,583 

จํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนท้ังสิ้น (คน) 1,721,247 2,786,860 4,705,173 

คิดเป&นอัตราส�วน (%) 9.0% 12.5% 17.6% 

ท่ีมา : กรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 

ชาวจีนเป&นกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญต�อธุรกิจการท�องเท่ียวของไทย โดยถือว�าเป&นนักท�องเท่ียวท่ีมีสัดส�วนมาก
ท่ีสุดในบรรดานักท�องเท่ียวต�างประเทศ โดยในปI 2556 มีนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข3าไทยท้ังสิน้ประมาณ 4.7 ล3านคน 
คิดเป&นร3อยละ 17.6 ของจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศท้ังสิ้น เพ่ิมข้ึนจากปI 2554 ท่ีมีนักท�องเท่ียวชาวจีนท้ังสิ้นประมาณ 
1.7 ล3านคน คิดเป&นเพียงร3อยละ 9. ของจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศเท�าน้ัน 

จากการท่ีรัฐบาลจีนได3ออกกฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร, ซ่ึงมผีลบังคับใช3ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2556 ทําให3ค�าทัวร,ท่ีเรียกเก็บ
จากลูกค3าปรับสูงข้ึน ส�งผลกระทบต�อภาวะการท�องเท่ียวของไทยโดยตรง ทําให3มีนักท�องเท่ียวจากจีนเข3ามาท�องเท่ียวในไทย
ลดลง ซ่ึงเห็นได3จากในช�วงไตรมาสสดุท3ายของปI 2556 (ตุลาคมถึงธันวาคม) นักท�องเท่ียวชาวจีนเดินทางมาไทยเฉลีย่          
เดือนละ 319,383 คน ลดลงจากในช�วง 9 เดือนแรกของปI 2556 ท่ีมีชาวจีนเดินทางเข3ามาท�องเท่ียวในไทยเฉลี่ยเดือนละ 
416,336 คน แต�ถ3าหากพิจารณาจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีน ท่ีเดินทางเข3าไทยในช�วงไตรมาสท่ี 4 ของปI 2556 เปรียบเทียบ
กับช�วงเดียวกันของปI 2555 ซ่ึงมีนักท�องเท่ียวชาวจีนเดินเดินทางเข3ามาเฉลีย่เดือนละ 281,871 คน จะพบว�ามีจํานวน
นักท�องเท่ียวชาวจีนยังคงมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร3อยละ 13.3 

อย�างไรก็ตาม การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยได3คาดการณ,ว�าผลกระทบจากการออกกฎหมายฉบับดังกล�าวจะส�งผลต�อ
จํานวนนักท�องเท่ียวในไตรมาสท่ี 4 ของปI 2556 เท�าน้ัน เช�นเดียวกับ ศูนย,วิจยักสิกรไทย ได3คาดการณ,ว�าจํานวน
นักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข3ามาท�องเท่ียวในไทยจะปรับตัวตามกฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร,ในทิศทางท่ีดีข้ึนตามลําดับ 
จากแนวโน3มการคลายความเข3มงวดในทางปฏิบัติของทางการจีน ตลอดจนการเป&นแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความคุ3มค�าเงิน และ
การเติบโตของสายการบินต3นทุนต่าํท่ีมีเท่ียวบินตรงมาจากหลายเมืองสําคัญในต�างประเทศมายังเมืองท�องเท่ียวสําคัญใน
ต�างจังหวัดของไทย ทําให3ปI 2557 จะมีนักท�องเท่ียวชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทย ไม�ต่ํากว�า 4.8 ล3านคน เพ่ิมข้ึน
ประมาณร3อยละ 2.0 จากปI 2556 
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(3) การจัดหาผลประโยชน�จากทรัพย�สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินท้ังกองทุนรวม บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 
จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และบริษัท ประสพสิน จํากัด จะลงนามร�วมกันในสญัญาซ้ือขายทรัพย,สิน ส�วนสัญญา             
ซ้ือขายเฟอร,นิเจอร, อุปกรณ,และงานระบบ จะลงนามร�วมกันระหว�าง กองทุนรวม บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด และ            
บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด และสุดท3ายสัญญาเช�าทรพัย,สิน สัญญาเช�าเฟอร,นิเจอร, และสัญญาเช�าอุปกรณ,และ
งานระบบ จะลงนามร�วมกันระหว�าง กองทุนรวม และบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด โดยกองทุนรวมจะรับมอบทรัพย,สิน
จากบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท              
ประสพสิน จํากัด และจะชําระเงินค�าทรัพย,สินดังกล�าวให3แก�บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 
2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และบริษัท ประสพสิน จํากัด เช�นกัน โดยกองทุนรวมจะปฎิบัติให3ครบทุกอย�างตามท่ี
ระบุไว3ในโครงการน้ี  

บริษัทจัดการมีนโยบายท่ีจะจัดหาผลประโยชน,จากทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุน โดยนําพ้ืนท่ีท้ังหมดออกให3เช�าแก�                
ผู3ประกอบกิจการโรงแรม ซ่ึงได3แก� บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด เพ่ือนําไปประกอบกิจการ โดยสัญญาเช�าจะมีระยะเวลา         
5 ปI เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดงักล�าว บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ได3ให3คํามั่นแก�กองทุนรวมว�าจะเช�าทรัพย,สินของ
กองทุนรวมต�อไปอีกครั้งละ 3 ปI โดยการต�อสญัญาเช�าแต�ละครัง้บริษัทจัดการจะใช3ดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม
ก�อนท่ีจะต�อสัญญาเช�าในแต�ละครัง้ ซ่ึงใน 5 ปIแรกน้ีท้ังกองทุนรวมในฐานะผู3ให3เช�า และ บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด            
ในฐานะผู3เช�า ได3ตกลงกันในอัตราค�าเช�าให3เป&นแบบค�าเช�าคงท่ีรายปI โดยมีอัตราดังต�อไปน้ี 

ปG อัตราค�าเช�า 

ต�อเดือน (บาท)  ต�อปG (บาท) 

ปIท่ี 1 7,000,000 84,000,000 

ปIท่ี 2 7,000,000 84,000,000 

ปIท่ี 3 7,000,000 84,000,000 

ปIท่ี 4 7,437,500 89,250,000 

ปIท่ี 5 7,437,500 89,250,000 

สําหรับแนวทางการกําหนดอัตราค�าเช�าภายหลังจากการครบกําหนดสัญญาเช�า 5 ปIแรกน้ัน ในเบ้ืองต3นบริษัทจัดการ                
มีนโยบาย ท่ีจะกําหนดให3สอดคล3องตามแบบเดมิ คือ อัตราค�าเช�าส�วนใหญ�จะเป&นค�าเช�าแบบคงท่ี โดยบริษัทจัดการจะใช3
ดุลยพินิจในการกําหนดอัตราค�าเช�าให3อยู�ภายใต3เง่ือนไขท่ีไม�ทําให3กองทุนเสียผลประโยชน, โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ผลประโยชน,ของผู3ถือหน�วยลงทุน เป&นหลัก 

อย�างไรก็ดี ภายหลังปIท่ี 5 ซ่ึงเป&นปIท่ีสิ้นสุดสัญญาเช�า การเจรจาหาผู3เช�าสําหรับการเช�าในปIท่ี 6 เป&นต3นไปน้ัน สิ่งท่ีจะเป&น
แรงจูงใจให3ผู3เช�ารายเดิมหรือรายใหม�เข3ามาเช�าโครงการโรงแรม ปKาตอง เฮอริเทจ คือ ผลประกอบการในอนาคตของโรงแรม
ท่ีคาดว�าน�าจะอยู�ในระดับสูง นอกจากน้ัน ทางผู3เช�ายังจะได3รับค�าบริหารจัดการโรงแรมและค�าแรงจูงใจในการบริหาร เช�น   
ผู3ประเมินรายไนท,แฟรงค, ท่ีกําหนดให3ไว3ท่ีร3อยละ 2 ของรายรับรวม และ ร3อยละ 6 ของรายได3จากการดําเนินการหลังหักค�า
บริหารโครงการ ตามลําดับ 
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ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สิน กองทุนรวมจะรับมอบทรัพย,สินจากบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด             
บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และบริษัท ประสพสิน จํากัด โดยกองทุนจะชําระเงินค�า
ทรัพย,สินดังกล�าวให3แก� บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด 
และบริษัท ประสพสิน จํากัด ตามลําดับ อน่ึง ภายในวันเดียวกันน้ัน บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ต3องส�งมอบหลักประกัน
มูลค�ารวม 44,625,000 บาท ให3แก�กองทุนรวม โดยเงินประกันดังกล�าวจะเป&นเงินสดมูลค�า 44,625,000 บาท ท้ังหมด  

นอกจากน้ีในวันดังกล�าวกองทุนรวมยังจะได3รับมอบสิทธิภารจํายอมท่ีดิน น.ส.3ก. เลขท่ี 1254 และ 2781 จากบริษัท 
ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท อภิโชติ จํากัด อีกด3วย โดยกองทุนจะไม�มีค�าใช3จ�ายใดๆ ในการรับมอบสิทธิภารจํายอมในท่ีดิน
ดังกล�าวเช�นเดยีวกัน นอกจากน้ี กองทุนรวมจะนําท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2425 ไปจดทะเบียนภารจํายอมการใช3ถนน ทางเดิน 
ทางรถยนต,เข3า-ออก ระหว�างถนนสองร3อยปIและซอยฟPาประทาน ของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ พร3อมท่ีจอดรถ 
และสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟPา ประปา โทรศัพท,ทุกชนิด เป&นต3น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก. 2781 และนส.3ก. 1254 ซ่ึงม ี
บริษัท อภิโชติ จํากัด และบริษัท ประมวลศรี จํากัด เป&นเจ3าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล�าว ตามลําดบั และจะนําท่ีดินเลขท่ี
น.ส.3ก.7297 น.ส.3ก.7298 และ น.ส.3ก.7299 ไปจดทะเบียนภารจํายอมการใช3ถนน ทางเดนิ ทางรถยนต,เข3า-ออก 
ระหว�างถนนสองร3อยปIและซอยฟPาประทาน ของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ พร3อมท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค เช�น 
ไฟฟPา ประปา โทรศัพท,ทุกชนิด เป&นต3น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก. 1254 ซ่ึงมี บริษัท ประมวลศรี จํากัด เป&นเจ3าของกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินดังกล�าว โดยกองทุนจะไม�มีค�าใช3จ�ายใดๆ ในการจดทะเบียนภารจํายอมในท่ีดินดังกล�าวเช�นเดยีวกัน 

การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดภายหลังจากกองทุนรวมเข3าลงทุนในทรัพย,สิน 

เน่ืองด3วยโรงแรมปKาตอง เฮอรเิทจ ตั้งอยู�ในอาคารชุด “ปKาตอง ไนท,พลาซ�าร,” ซ่ึงอาคารดังกล�าวได3จดทะเบียนเป&นนิติบุคคล
อาคารชุด มีห3องชุดภายในโครงการรวมท้ังหมด 237 ยูนิต แบ�งเป&น ห3องชุดของบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด จํานวน 155 
ยูนิต ห3องชุดของบริษัท ดิ ปKาตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด จํานวน 29 ยูนิต และห3องชุดส�วนบุคคล (เป&นห3องชุดของบุคคลอ่ืน
ท่ีไม�มสี�วนเก่ียวข3องกับบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด และบริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด) จํานวน 53 ยูนิต โดย
ทรัพย,สินท่ีกองทุนจะเข3าลงทุนครัง้แรกจะเป&นของบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด และบริษัท ดิ ปKาตอง เฮอรเิทจ 2555 
จํากัด รวมท้ังสิ้น 183 ยูนิต  

ท้ังน้ี ภายในอาคารชุดจะมีทรัพย,สิน 2 ประเภท คือ ทรัพย,สินส�วนบุคคล และทรัพย,สินส�วนกลาง โดยทรัพย,สินส�วนบุคคล 
ได3แก� ห3องชุดเลขท่ี 114/1 – 114/237 ส�วนทรัพย,สินส�วนกลาง ได3แก� ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุด โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2424 ตําบล   
ปKาตอง อําเภอกะทู3 จังหวัดภูเก็ต ภูมิสถาปCตย, ลานจอดรถภายนอกอาคาร รั้วรอบบรเิวณ บันไดภายในอาคาร บันไดหนีไฟ 
ทางเดินกลางและทางเดินหน3าลิฟท,ช้ัน 1 – 17 ถังเก็บนํ้าและถังเก็บนํ้าช้ันบนสุดของอาคาร หลังคา ฝPาเพดาน รางระบายนํ้า 
ท�อระบายนํ้า ห3องเก็บขยะ ห3องอุปกรณ,ไฟฟPา ประปาทุกช้ัน ห3องเครื่องลิฟท,ช้ันบน ช�องท�อและอุปกรณ,นํ้าด-ีนํ้าท้ิงภายใน
อาคาร บ�อเกรอะ บ�อบําบัดนํ้าเสยี ถังเก็บนํ้าใต3ดิน ระบบไฟฟPาก�อนเข3ามาตรวัดแต�ละหน�วย มาตรวัดรวม สายไฟฟPารวม 
โครงสร3างอาคารชุดท่ีมิใช�ห3องชุด ลิฟท, สระว�ายนํ้า ห3องนํ้าส�วนกลางชาย-หญิงท่ีช้ัน 2 ห3องสํานักงานนิติบุคคล สายดับเพลิง
พร3อมอุปกรณ,ดับเพลิงทุกช้ัน และระบบสายล�อฟPา โดยรายการทรพัย,สินส�วนกลางดังกล�าว จะระบุอยู�ในข3อบังคับนิติบุคคล
อาคารชุด ซ่ึงการบริหารจัดการจะเป&นไปตามข3อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด และกฎหมายอาคารชุด โดยมีผู3จดัการ         
นิติบุคคลอาคารชุดทําหน3าท่ีดูแลพ้ืนท่ีส�วนกลางท้ังหมดตามท่ีกล�าวมาข3างต3น ปCจจุบันนิติบุคคลอาคารชุดดังกล�าวบริหาร
จัดการโดยทีมงานบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด โดยม ีคุณกรนันท, อัศวศิรโยธิน เป&นกรรมการผู3มีอํานาจในการบริหารงาน  

โดยภายหลังจากท่ีกองทุนรวมเข3าลงทุนในห3องชุดจํานวน 183 ยูนิต เรียบร3อยแล3ว กองทุนรวมจะมีอัตราส�วนแห�งกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย,สินส�วนกลางคิดเป&นร3อยละประมาณ 70.307 ของกรรมสทิธ์ิในทรัพย,สินส�วนกลางท้ังหมด กองทุนรวมจึงมีสิทธิใน
การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพย,สินส�วนกลางโดยการออกเสียงผ�านตัวแทนได3อย�างมีประสทิธิภาพ 
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ในเบ้ืองต3นบริษัทจัดการจะกําหนดแนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพย,สินส�วนกลางภายในอาคารชุด โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1. บริษัทจัดการมีนโยบายท่ีจะแต�งตัง้ให3ผู3จัดการนิติบุคคลอาคารชุดทําหน3าท่ีในการบริหารจัดการและดแูลทรัพย,สิน
ส�วนกลางให3อยู�ในสภาพปกติพร3อมใช3งานตลอดเวลา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน,ของกองทุนรวมและเจ3าของร�วมรายอ่ืนได3 
ปCจจุบันผู3จดัการนิตบุิคคลอาคารชุดเป&นผู3บริหารในบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ซ่ึงเป&นผู3เช�าทรัพย,สินจาก
กองทุนรวม เน่ืองจากมีประสบการณ,ในการทําหน3าท่ีเป&นผู3จัดการนิติบุคคลของอาคารชุดดังกล�าวมายาวนาน  

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให3นิตบุิคคลอาคารชุดจัดทํางบประมาณค�าใช3จ�ายประจําปIเพ่ือใช3ในการบรหิารจัดการ 
บํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย,สินส�วนกลางของอาคารชุด  

3. หากมีความจําเป&นเร�งด�วนในกรณท่ีีทรัพย,สินส�วนกลางเกิดการชํารุดเสียหาย จนส�งผลกระทบกับการบริหารงาน
ของโรงแรม ปKาตอง เฮอริเทจ อย�างเป&นสาระสําคัญ และเงินกองทุนท่ีเก็บจากค�าใช3จ�ายส�วนกลางมีไม�เพียงพอ
กองทุนรวมอาจพิจารณา ให3ผู3เช�าทรัพย,สินจากกองทุนรวม เป&นผู3รับผิดชอบในจํานวนเงินส�วนท่ีขาดเป&นการ
ช่ัวคราว เพ่ือใช3ในการปรับปรุงหรือซ�อมแซมทรัพย,สินส�วนกลางท่ีเกิดความเสียหายให3คืนสู�สภาพปกติโดยเร็วท่ีสดุ 
หลังจากน้ันจึงเรยีกเก็บเงินจํานวนดังกล�าวจากนิติบุคคลอาคารชุดในภายหลัง   

4. บริษัทจัดการจะมอบอํานาจให3ตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวมเข3าร�วมประชุมใหญ�กับเจ3าของร�วม หรือ
ประชุมคณะ กรรมการอาคารชุด เพ่ือกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพย,สินส�วนกลาง โดยบริษัทจัดการ
จะระบุขอบเขตอํานาจหน3าท่ี และการตัดสินใจของกองทุนรวมในประเด็นต�างๆ เพ่ือให3ตัวแทนท่ีบริษัทจัดการ
แต�งตั้งสามารถลงมติแทนกองทุนรวมได3 

บริษัทจัดการพิจารณาแล3วเห็นว�า แนวทางการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดภายหลังจากกองทุนรวมเข3าลงทุนแล3วจะทํา
ให3นักลงทุนมั่นใจได3ว�า บริษัทจัดการจะมีการบริหารจัดการทรัพย,สินอย�างมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความเป&นธรรมและ
ผลประโยชน,ของนักลงทุนเป&นสําคัญ 

การกํากับนิติบุคคลอาคารชุด 

โดยท่ัวไปนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหน3าท่ีในการจัดการและดูแลรักษาทรัพย,สินส�วนกลางของอาคารชุด โดยให3มีอํานาจกระทํา
การใดๆ ตามมติของเจ3าของร�วม ท้ังน้ี นิติบุคคลอาคารชุดจะต3องมีผู3จัดการ 1 คน (อาจจะเป&นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ก็ได3) เพ่ือทําหน3าท่ีดําเนินกิจการของนิติบุคคลอาคารชุดให3เป&นไปตามข3อบังคับและตามมติของท่ีประชุมใหญ� (เจ3าของร�วม) 
หรือคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดท่ีเจ3าของร�วมมีมติแต�งตั้งข้ึนโดยไม�ขัดต�อข3อบังคับ (ปCจจุบัน          
นิติบุคคลอาคารชุดมีกรรมการควบคุมท้ังหมด 6 คน) 

โดยภายหลังจากท่ีกองทุนเข3าเป&นเจ3าของกรรมสิทธ์ิในห3องชุดแล3ว บริษัทจัดการมีนโยบายท่ีจะแต�งตั้งบุคคลซ่ึงอาจจะเป&น
ผู3จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,หรือตัวแทนท่ีมีประสบการณ,โดยตรงเข3าเป&นกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดในจํานวนตามสัดส�วนการถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินส�วนกลาง เพ่ือทําหน3าท่ีควบคุมการจัดการนิติบุคคล
อาคารชุด นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะแต�งตั้งบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด โดย คุณกรนันท, อัศวศิรโยธิน เป&นผู3จัดการ          
นิติบุคคลอาคารชุดต�อ ท้ังน้ีเพราะ คุณกรนันท, อัศวศิรโยธิน เป&นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ,ในการทําหน3าท่ีเป&น
ผู3จัดการนิติบุคคลของอาคารชุดมายาวนาน นอกจากน้ี ยังเป&นบุคคลท่ีมีความสามารถในการพัฒนาอาคารคอนโดมิเนียมท่ี
แทบจะไม�มีผู3อยู�อาศัยให3กลายเป&นโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ท่ีมีชีวิตชีวาได3ในปCจจุบัน  
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โครงสร3างการกํากับนิตบุิคคลอาคารชุด 

 
บริษัทจัดการสามารถบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยผ�านการพิจารณาและการลงมติของท่ีประชุมใหญ�ของเจ3าของ
ร�วม ซ่ึงกองทุนรวมมีอัตราส�วนแห�งกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินส�วนกลางคิดเป&นร3อยละประมาณ 70.307 จึงสามารถกําหนด
นโยบายท่ีเป&นประโยชน,ต�อกองทุนและไม�ขัดกับหลักการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดได3 ท้ังน้ี หลักเกณฑ,และข3อบังคับ
ท่ีเก่ียวข3องกับการประชุมใหญ�ของเจ3าของร�วมภายหลังจากท่ีกองทุนเข3าเป&นเจ3าของกรรมสิทธ์ิ มดีังต�อไปน้ี 

1. ผู3จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะจัดให3มีการประชุมใหญ�สามัญปIละ 1 ครั้ง  

2. ในการประชุมใหญ�แต�ละครั้ง ต3องมีผู3มาประชุมซ่ึงมเีสียงลงคะแนนรวมกันไม�น3อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวนเสียง
ลงคะแนนท้ังหมด จึงจะครบองค,ประชุม 

3. ในกรณีท่ีเจ3าของร�วมมาประชุมไม�ครบองค,ประชุมตามท่ีกําหนด ให3เรียกประชุมใหม�ภายใน 15 วันนับจากวันเรียก
ประชุมครั้งก�อน และการประชุมใหญ�ครั้งหลังน้ี ไม�บังคับว�าต3องครบองค,ประชุม 

4. ในการลงคะแนนเสียง ให3เจ3าของร�วมแต�ละรายมีคะแนนเสียงเท�ากับอัตราส�วนท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย,ส�วนกลาง 

5. การลงมติของท่ีประชุมใหญ�ต3องได3รับคะแนนเสียงข3างมากของเจ3าของร�วมท่ีเข3าประชุม เว3นแต�มติดังต�อไปน้ี 

5.1 เรื่องดังต�อไปน้ี ต3องได3รับคะแนนเสียงไม�น3อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนคะแนนเสยีงของเจ3าของร�วมท้ังหมด 

(1) การซ้ืออสังหารมิทรัพย,หรือรับอสงัหาริมทรัพย,ซึ่งมภีาระติดพันเป&นทรัพย,ส�วนกลาง 

(2) การจําหน�ายทรัพย,ส�วนกลางท่ีเป&นอสังหาริมทรัพย, 

(3) การอนุญาตให3เจ3าของร�วมทําการก�อสร3าง ตกแต�ง ปรับปรุง เปลีย่นแปลงหรือต�อเติมห3องชุด
ของตนเอง ท่ีมีผลกระทบต�อทรัพย,ส�วนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุดโดยค�าใช3จ�าย
ของผู3น้ันเอง 

(4) การแก3ไขเปลี่ยนแปลงข3อบังคับเก่ียวกับการใช3หรือการจัดการทรัพย,ส�วนกลาง 

(5) การแก3ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส�วนค�าใช3จ�ายส�วนกลางในนิติบุคคล 

(6) การก�อสร3างอันเป&นการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ หรือปรับปรุงทรัพย,ส�วนกลาง 

(7) การจัดหาผลประโยชน,ในทรัพย,ส�วนกลาง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควบคมุการจดัการ 

เจ้าของร่วม 

คณะกรรมการควบคมุ 
การจดัการนิติบคุคลอาคารชดุ  

นิติบคุคลอาคารชดุ 

ผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุ 

แต่งตั $งตวัแทน
เป็นกรรมการ 

แตง่ตั $ง/ 
ถอดถอน 

บริหารจดัการ 
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5.2 เรื่องดังต�อไปน้ี ต3องได3รับคะแนนเสียงไม�น3อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวนคะแนนเสยีงของเจ3าของร�วม
ท้ังหมด 

(1) การแต�งตั้งหรือถอดถอนผู3จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 

(2) การกําหนดกิจการท่ีผู3จดัการมีอํานาจมอบหมายให3ผู3อ่ืนทําแทน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนรวมในการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด 

บริษัทจัดการสามารถเข3าร�วมบริหารงานในนิติบุคคลอาคารชุดผ�านการแต�งตั้งจากท่ีประชุมใหญ�เจ3าของร�วม ซ่ึงกองทุนรวมมี
อัตราส�วนแห�งกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินส�วนกลางคิดเป&นร3อยละประมาณ 70.307 โดยกองทุนรวมมีแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง ดังต�อไปน้ี 

1. บริษัทจัดการจะส�งผู3แทนเข3าร�วมเป&นคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในจํานวนตามสัดส�วนการ
ถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินส�วนกลาง เพ่ือร�วมวางนโยบายและควบคุมการบรหิารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 

2. การลงมติของท่ีประชุมใหญ�เจ3าของร�วม โดยปกติจะใช3มติเสียงข3างมากของเจ3าของร�วมท่ีเข3าประชุม แต�มีบางเรื่อง
ท่ีต3องได3รับคะแนนเสียงไม�น3อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนคะแนนเสียงของเจ3าของร�วมท้ังหมด ท้ังน้ี ในการลง      
คะแนนเสียง เจ3าของร�วมแต�ละรายจะมีคะแนนเสียงเท�ากับอัตราส�วนท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย,ส�วนกลาง ดังน้ัน 
บริษัทจัดการจึงสามารถผลักดันนโยบายท่ีจําเป&นและเป&นประโยชน,ต�อนิติบุคคลอาคารชุดได3ทุกเรื่อง ผ�านการ      
ลงมติในเรื่องต�างๆ เน่ืองจากกองทุนรวมมีอัตราส�วนแห�งกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินส�วนกลางคิดเป&นร3อยละประมาณ 
70.307 ซ่ึงมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนคะแนนเสียงของเจ3าของร�วมท้ังหมด 

3. ในกรณีท่ีผู3จัดการนิติบุคคลอาคารชุดดําเนินการผิดพลาดทําให3ทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมลงทุน เกิดความเสียหาย 
หรือไม�ปฏิบัติตามแนวทางท่ีควรจะเป&นเพ่ือประโยชน,สูงสุดในการรักษาและบริหารจัดการทรัพย,สิน บริษัทจัดการ
สามารถเสนอเรื่องให3ท่ีประชุมใหญ�เจ3าของร�วมลงมติถอดถอนผู3จัดการนิติบุคคลอาคารชุดคนน้ันได3 ท้ังน้ี           
มติดังกล�าวจะใช3คะแนนเสียงเพียงหน่ึงในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงของเจ3าของร�วมท้ังหมดเท�าน้ัน 

แนวทางการควบคุมดูแลผู3แทนของบริษัทจัดการในการเข3าร�วมเป&นกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 

1. เมื่อมีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลออาคารชุดข้ึน ผู3จดัการนิติบุคคลอาคารชุดจะแจ3ง 
วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมให3คณะกรรมการทราบล�วงหน3าก�อน เมื่อกรรมการท่ีเป&นผู3แทนของบริษัท
จัดการได3รับเรื่องการประชุม ผู3แทนของบริษัทจัดการจะนําเรื่องดังกล�าวมาจัดประชุมคณะกรรมการลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการ 

2. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะพิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติ และลงมติในวาระการประชุมต�างๆ  

3. กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะทําหนังสือมอบอํานาจให3ผู3แทนของบริษัทจัดการเข3าร�วมประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยจะระบุขอบเขต อํานาจหน3าท่ี และมติการตดัสินใจของกองทุนรวม    
ในวาระการประชุมต�างๆ เพ่ือให3ผู3แทนท่ีบริษัทจัดการแต�งตั้งสามารถลงมติในนามของกองทุนรวมได3 

4. บริษัทจัดการจะทบทวนคุณสมบัตขิองผู3แทน ทุก 2 ปI เพ่ือประเมินความรู3 ความสามารถ และความเหมาะสมของ
ผู3แทน หากพบว�าผู3แทนคนใดมคุีณสมบัตไิม�เหมาะสม กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะทําการแต�งตั้งผู3แทนคนใหม�
เพ่ือปฏิบัติหน3าท่ีแทน 
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ค�าใช3จ�ายส�วนกลาง  

ปCจจุบันนิติบุคคลอาคารชุด “ปKาตอง ไนท,พลาซ�าร,” เรียกเก็บค�าส�วนกลางจากเจ3าของร�วมในอัตรา 25 บาท/ตารางเมตร/
เดือน เพ่ือเป&นค�าใช3จ�ายในการบริหารจัดการทรัพย,สินส�วนกลาง เช�น ค�าใช3จ�ายในการบํารุงรักษา และ/หรือ ปรับปรุง
ซ�อมแซมทรัพย,สินส�วนกลางท่ีชํารดุหรือหมดอายุการใช3งาน ให3กลับมามีสภาพพร3อมใช3งานได3 เป&นต3น ท้ังน้ี ภายหลังจากท่ี
กองทุนรวมเข3าลงทุนในทรัพย,สินแล3ว กองทุนรวมได3กําหนดให3 บรษัิท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ในฐานะผู3เช�าทรัพย,สินจาก
กองทุนรวมเป&นผู3รับผิดชอบค�าใช3จ�ายส�วนกลางน้ีตลอดระยะเวลาสญัญาเช�า  

มาตรการการจัดการเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุด 

สําหรับการจัดเก็บค�าใช3จ�ายส�วนกลางเพ่ือใช3ในการบํารุง ดูแล รักษาทรัพย,สิน การดําเนินการต�างๆ ตลอดจนค�าใช3จ�ายท่ีเกิด
ข้ึนกับทรัพย,สินส�วนกลาง มีนโยบายดังต�อไปน้ี 

1. ผู3จัดการนิติบุคคลจะทําการประเมินค�าใช3จ�ายต�างๆ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนล�วงหน3า และคํานวณออกมาเป&นค�าใช3จ�าย
ส�วนกลางท่ีเจ3าของห3องชุดแต�ละรายจะต3องจ�ายสําหรับปIน้ันๆ  

ปCจจุบันนิติบุคคลอาคารชุดมีการเรียกเก็บค�าใช3จ�ายส�วนกลางจากเจ3าของห3องชุด เป&นเงิน 25 บาทต�อพ้ืนท่ีห3องชุด 
1 ตารางเมตรต�อเดือน 

2. ผู3จัดการนิติบุคคลจะเรียกเก็บค�าใช3จ�ายส�วนกลางจากเจ3าของร�วมแต�ละรายเป&นการล�วงหน3า ทุกวันท่ี 1 ของเดือน
มกราคม ของแต�ละปI และจะแสดงรายการพร3อมจัดเก็บค�าใช3จ�ายส�วนท่ีเหลือ (ถ3ามี) ท่ีนิติบุคคลอาคารชุดได3จ�าย
ออกไปตามความเป&นจริงของปIท่ีผ�านมา จากเจ3าของห3องชุดแต�ละรายตามอัตราส�วนกรรมสิทธ์ิท่ีเจ3าของห3องชุดมี
อยู�ในทรัพย,สินส�วนกลาง 

3. ในกรณีท่ีมีเจ3าของร�วมรายใดไม�ชําระเงิน ตามท่ีกล�าวไว3ในข3อ 1. และข3อ 2. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจ3าของ
ร�วมดังกล�าวจะต3องเสียเงินเพ่ิมในอัตราไม�เกินร3อยละ 12 ต�อปIของจํานวนเงินท่ีค3างชําระโดยไม�คดิทบต3น ท้ังน้ี    
ในกรณีท่ีเจ3าของร�วมค3างชําระเงินดังกล�าวข3างต3นตั้งแต� 6 เดือนข้ึนไป จะต3องเสียเงินเพ่ิมในอัตราไม�เกินร3อยละ 20 
ต�อปI และอาจถูกระงับการให3บรกิารส�วนร�วมหรือการใช3ทรัพย,ส�วนกลาง รวมท้ังไม�มสีิทธิออกเสียงในการประชุม
ใหญ�เจ3าของร�วม 

4. หากเจ3าของร�วมรายใดท่ียังค3างชําระค�าใช3จ�ายส�วนกลาง จะไม�สามารถดําเนินการขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใน
ห3องชุดท่ีตัวเองเป&นเจ3าของได3 จนกว�าจะชําระหน้ีสินดังกล�าวครบถ3วนแล3ว ท้ังน้ี นิติบุคคลอาคารชุดโดยผู3จัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดจะออกหนังสือรับรองการปลอดหน้ีให3แก�เจ3าของห3องชุดเพ่ือนําไปประกอบการยื่นขอจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิแก�พนักงานเจ3าหน3าท่ีท่ีเก่ียวข3องต�อไป 

5. ค�าใช3จ�ายส�วนกลางท่ีเรียกเก็บจากเจ3าของร�วม มีวัตถุประสงค,เพ่ือใช3เฉพาะทรัพย,สินท่ีระบุว�าเป&นทรัพย,สิน
ส�วนกลางเท�าน้ัน ไม�ได3นํามาใช3ในการปรับปรุง ซ�อมแซม ดูแลรักษาในส�วนของโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ แต�อย�าง
ใด ท้ังน้ี ค�าใช3จ�ายในการดูแลรักษาโรงแรม บริษัท ปKาตอง เฮอรเิทจ จํากัด ซ่ึงเป&นผู3เช�าทรัพย,สินของกองทุนรวม 
จะเป&นผู3รับผดิชอบแต�เพียงผู3เดียว ไม�ใช�นิติบุคคลอาคารชุด โดยปกติทางผู3เช�าจะตั้งงบประมาณรายปIสําหรับการ
ซ�อมแซมบํารุงรักษา และ Major renovation ของโรงแรมแรมปKาตอง เฮอริเทจ เป&นประจําอยู�แล3ว ในอัตราส�วน
ประมาณร3อยละ 3 - 4 ของรายได3ท้ังหมดของโรงแรมในแต�ละปI ซ่ึงค�าใช3จ�ายในส�วนน้ีผู3เช�าสามารถปรับเปลีย่นได3
ตามความเหมาะสมในแต�ละช�วงเวลา 
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6. ในกรณีท่ีผู3เช�าทรัพย,สินของกองทุนพิจารณาแล3วเห็นว�าค�าใช3จ�ายส�วนกลางท่ีจัดเก็บในปCจจุบัน ไม�เพียงพอกับ
ค�าใช3จ�ายท่ีเก่ียวข3องกับทรัพย,สินส�วนกลางท่ีเกิดข้ึนจริง ผู3เช�าสามารถเสนอให3ผู3จัดการนิติบุคคลเสนอให3ท่ีประชุม
ใหญ�เจ3าของร�วม พิจารณาปรับค�าใช3จ�ายส�วนกลางข้ึนให3เหมาะสมตามความเป&นจริงได3 ดังน้ัน บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว�าการจัดเก็บค�าใช3จ�ายส�วนกลาง ในอัตรา 25 บาทต�อพ้ืนท่ีห3องชุด 1 ตารางเมตรต�อเดอืนในปCจจุบัน 
ไม�มผีลต�อการตดัสินใจของผู3เช�ารายใหม� หากมีการเปลี่ยนตัวผู3เช�าทรัพย,สินของกองทุน ซ่ึงปCจจัยหลักในการ
พิจารณาเข3าบริหารโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ของผู3เช�ารายใหม� คือ ความสามารถในการสร3างรายได3ของโรงแรม
มากกว�าเรื่องการเก็บค�าส�วนกลางของนิติบุคคล 

7. เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดปKาตองไนท,พลาซ�า ในช�วงปI 2553 – 2556 พบว�าค�าใช3จ�ายท่ี
เกิดข้ึนสูงสดุของนิติบุคคลในช�วงดงักล�าว มีประมาณ 2 ล3านบาท ขณะท่ีค�าใช3จ�ายส�วนกลางท่ีเรยีกเก็บจากเจ3าของ
ห3องชุด เป&นเงิน 25 บาทต�อพ้ืนท่ีห3องชุด 1 ตารางเมตรต�อเดือน คิดเป&นเงินประมาณ 3 ล3านบาทต�อปI (โดยเป&น
ค�าใช3จ�ายส�วนกลางท่ีผู3เช�าจะต3องจ�ายแทนกองทุนประมาณปIละ 2.2 ล3านบาท) ซ่ึงเพียงพอต�อค�าใช3จ�ายต�างๆ         
ท่ีเกิดข้ึนของนิติบุคคลอาคารชุด 

ฐานะการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด 

เน่ืองจากตามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.อาคารชุดฯ กําหนดให3นิตบุิคคลอาคารชุดมีฐานะเป&น "นิตบุิคคล" ตามกฎหมาย           
อันทําให3สามารถมีสิทธิและหน3าท่ีแยกต�างหากจากผู3ถือกรรมสิทธ์ิในห3องชุด แม3กองทุนรวมจะเข3าเป&นผู3ถือกรรมสิทธ์ิในห3อง
ชุด หน้ีใดๆ ซ่ึงนิติบุคคลอาคารชุดจะต3องรับผิดต�อบุคคลภายนอก ณ วันท่ีกองทุนรวมเข3ารับโอนกรรมสิทธ์ิ ก็จะไม�มผีล
ผูกพันทางกฎหมายต�อกองทุนรวมในฐานะเจ3าของห3องชุด ท้ังน้ี นิติบุคคลอาคารชุดมีอํานาจหน3าท่ีในการจัดการดูแลบริหาร
ทรัพย,”ส�วนกลาง” โดยในการทําหน3าท่ีดังกล�าวน้ัน เจ3าของห3องชุดแต�ละห3องมหีน3าท่ีรับผิดชอบในการชําระเงินค�าส�วนกลาง
ให3แก�นิติบุคคลอาคารชุดล�วงหน3า ตามท่ีระบุไว3ตามกฎหมาย และ ในข3อบังคับเฉพาะท่ีไม�เกินแห�งประโยชน,ท่ีเจ3าของห3องชุด
แต�ละรายมีในห3องชุดของตน (มาตรา 18 พ.ร.บ.อาคารชุดฯ) เพ่ือให3นิติบุคคลอาคารชุดนําเงินท่ีได3ดังกล�าวไปจัดสรรบริหาร
จัดการทรัพย,สินส�วนกลางเพ่ือประโยชน,โดยรวมต�อไป นอกจากน้ี พ.ร.บ.อาคารชุดฯ ก็มิได3มีบทบัญญัติใดๆ ท่ีกําหนดหน3าท่ี
ให3เจ3าของห3องชุดแต�ละรายต3องร�วมรับผดิในหน้ีท่ีนิติบุคคลอาคารชุดก�อข้ึนหรือมีต�อบุคคลภายนอก ดังน้ัน หน้ีต�างๆ ของนิติ
บุคคลอาคารชุดซ่ึงเจ3าของห3องชุดไม�ได3เข3าเป&นคู�สญัญาด3วยหรือไม�ได3ร�วมก�อหน้ีเหล�าน้ัน จึงย�อมไม�มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ต�อเจ3าของห3องชุดให3ต3องร�วมรับผดิชดใช3ด3วยแต�อย�างใด ด3วยเหตุน้ี เมื่อกองทุนรวมเข3ารับโอนกรรมสิทธ์ิห3องชุดมาเป&นของ
กองทุนรวมแล3ว กองทุนรวมก็จะไม�ต3องเข3าไปรับภาระของหน้ีสิ้นอันใดท่ีเกิดข้ึนจากนิติบุคคลอาคารชุด  

นอกจากน้ัน บริษัทจัดการได3ดําเนินการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด ปKาตอง ไนท,พลาซ�า แล3วพบว�าไม�มสีิ่ง
ผิดปกติอ่ืนใดท่ีจะทําให3นิติบุคคลอาคารชุดจะมีปCญหาในการบริหารงานในอนาคต และสําหรับกรณหีน้ีค�าปรับปรุงตกแต�งซ่ึง
ผู3จะขายเป&นเจ3าหน้ีของนิติบุคคลอาคารชุดอยู� ณ ปCจจุบัน ผู3จะขายได3ให3คํามั่นเป&นหนังสือรับรองแก�กองทุนรวมด3วยว�า              
ผู3จะขายตกลงท่ีจะไม�คดิค�าใช3จ�ายท่ีได3ใช3ไปในการปรับปรุงตกแต�งพ้ืนท่ีส�วนกลางของอาคารชุดจากนิติบุคคลอาคารชุด และ
เจ3าของห3องชุดแต�ละรายอย�างแน�นอน ดังน้ัน จึงทําให3แน�ใจได3ว�า ณ วันท่ีกองทุนรวมเข3าลงทุน นิตบุิคคลอาคารชุดจะไม�มี
ภาระหน้ีสินค3างชําระท่ีมีผลกระทบต�อการบริหารจัดการงานในอนาคต ตลอดจนไม�มีภาระหน้ีสินตดิพันใดๆ ท่ีจะกระทบถึง
กองทุนรวม 

  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  3399  

(4) การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเกี่ยวข7อง 

1. กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซ้ือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ในท่ีดินพร3อมอาคารสิ่งปลูกสร3าง อันประกอบด3วย ห3องชุด 
จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ปKาตองไนท,พลาซ�าร,” ซ่ึงปCจจุบันใช3ประโยชน,ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต3
ช่ือ “โรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ” (Patong Heritage Hotel) (โครงการโรงแรมปKาตอง เฮอรเิทจ) รวมถึงเครื่องจักร
และอุปกรณ,ส�วนควบต�างๆ บนท่ีดินและอาคารชุด ตลอดจนทรัพย,สินท่ีเป&นส�วนประกอบในการก�อให3เกิดรายได3
ของโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ท่ีอยู�ในบริเวณรอบโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ อาทิเช�น ถนน ทางเดิน ทางเข3า-ออก
รถยนต,ระหว�างถนนสองร3อยปIและซอยฟPาประทาน (ทางด3านทิศเหนือ) ของโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ภายในโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ อาทิเช�น ท่ีจอดรถของโครงการ สวน
ตกแต�ง ห3องน้ําสําหรับสระว�ายน้ํา และห3องเครื่องสระว�ายน้ํา เป&นต3น โดยกองทุนจะซ้ือทรัพย,สินจาก บริษัท          
ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด (จํานวน 155 ยูนิต) บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด (จํานวน 28 ยูนิต)             
บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บรษัิท ประสพสิน จํากัด ตามลําดบั 

นอกจากน้ี กองทุนจะได3รับการจดภารจํายอมบนท่ีดินท้ังผืนเพ่ือใช3เป&นทางเดิน ทางรถยนต, ทางสัญจร ท่ีจอดรถ
และสาธารณูปโภค ไฟฟPา ประปา โทรศัพท,ทุกชนิด จากบริษัท อภิโชติ จํากัด และ บริษัท ประมวลศร ีจํากัด 

โดยทุกบริษัทท่ีกล�าวข3างต3นเป&นเจ3าของอสังหาริมทรัพย,ในเวลาท่ีมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให3แก�กองทุนรวม 

2. กองทุนรวมจะปล�อยเช�าทรัพย,สินเป&นระยะเวลา 5 ปI ให3แก� บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ซ่ึงเป&นเจ3าของ
กรรมสิทธ์ิเดิม เพ่ือนําไปจัดหาผลประโยชน,และจ�ายค�าตอบแทนให3แก�กองทุนรวมในอัตราค�าเช�าตามท่ีได3ตกลงกัน  

3. บริษัท ปKาตอง เฮอรเิทจ จํากัด บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท 
ประสพสิน จํากัด และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวข3องอาจลงทุนในหน�วยลงทุน ไม�เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

ความขัดแย3งทางผลประโยชน, 

ความขัดแย3งทางผลประโยชน,ระหว�างกองทุนรวมกับบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินท่ีกองทุน
รวมจะเข3าลงทุน และในฐานะผู3เช�าอสังหาริมทรัพย, ตลอดจนผู3ประกอบกิจการในการจัดการทรัพย,สนิท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
อาจเกิดข้ึนได3 ถึงแม3ว�าบรษัิทจัดการจะได3กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน3าท่ีของผู3เช�าอสังหาริมทรัพย,อย�าง
ระมัดระวัง เน่ืองจากผู3มีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัทดังกล�าว ตลอดจนบริษัทในเครือ เป&นเจ3าของอสังหาริมทรัพย,
ประเภทโรงแรมท่ีเปOดบริการแล3วนอกเหนือจากโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ซ่ึงได3แก� โรงแรมเทวัญ ดารา รสีอร,ท แอนด, สปา 
หัวหิน และ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช วิลล�า กุยบุรี อย�างไรก็ตาม โรงแรมดังกล�าวมีความแตกต�างกัน ไม�ว�าจะเป&นเรื่องของ
ทําเลท่ีตั้ง ราคา การให3บริการ สถาปCตยกรรมและการตกแต�ง สิ่งอํานวยความสะดวก และขนาดของห3องพัก โดยมี
รายละเอียดดังต�อไปน้ี  

ด3านขนาดห3องพัก และกลุ�มลูกค3า: โรงแรมเทวัญ ดารา รสีอร,ท แอนด, สปา หัวหิน ซ่ึงตั้งอยู�ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ,          
เป&นโรงแรมในระดับหรู (Luxury 5 ดาว) ในขณะท่ีโรงแรม ปKาตอง เฮอริเทจ เป&นโรงแรมในระดบัขนาดกลาง (Mid Scale) 
ท่ีราคาห3องพักเฉลี่ยต่ํากว�าเป&นอย�างมากทําให3มีกลุ�มลูกค3าเปPาหมายท่ีแตกต�างกัน 

ด3านทําเลท่ีตั้ง: สถานท่ีตั้งของโรงแรมเทวัญ ดารา ท้ัง 2 แห�งท่ีอยู�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ, เป&นท่ีเงียบสงบ เหมาะแก�การ
พักผ�อนอยู�ภายในโรงแรมหรือท�องเท่ียวในบริเวณใกล3เคียง ขณะท่ีหาดปKาตอง ซ่ึงเป&นท่ีตั้งของโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ            
จะมีความคึกคักมากกว�า จึงดึงดดูนักท�องเท่ียวท่ีชอบการเท่ียวภายนอกโรงแรมมากกว�า  
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ช่ือโรงแรมและเครื่องหมายการค3า: ปCจจุบันบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด เป&นเจ3าของลิขสิทธ์ิช่ือและเครื่องหมายการค3า
นามว�า “ปKาตอง เฮอริเทจ” เพ่ือใช3ในการประกอบกิจการโรงแรม ซ่ึงภายหลังจากการลงทุนของกองทุนรวมแล3ว บริษัท ปKา
ตอง เฮอริเทจ จํากัด ตกลงยินยอมให3กองทุนรวมใช3ช่ือและเครื่องหมายการค3า “ปKาตอง เฮอริเทจ” ต�อไปได3 โดยไม�คิด
ค�าลิขสิทธ์ิหรือค�าธรรมเนียมใดๆ จากกองทุนรวม นอกจากน้ี บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด จะไม�สามารถใช3ช่ือน้ีได3อีก 
ตราบเท�าท่ีกองทุนยังคงลงทุนในโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ 

ถึงแม3ว�า โอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย3งทางผลประโยชน,จะลดลงจากเหตผุลดังกล�าวข3างต3น แต�เน่ืองจากธุรกิจหลักของ            
ผู3มีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด คือ การพัฒนาและลงทุนในโรงแรม ดังน้ัน ในอนาคต          
ผู3มีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัทดังกล�าว จึงอาจจะพัฒนาโรงแรมในระดับขนาดกลาง (Mid Scale) และบริหาร
จัดการเอง หรือใช3แบรนด,โรงแรมในระดับขนาดกลาง (Mid Scale) อ่ืน ซ่ึงอาจก�อให3เกิดความขัดแย3งทางผลประโยชน,
ระหว�างกองทุนรวมและผู3เช�าหรือกรรมการได3  

(5) รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัย 

เน่ืองจากกองทุนรวมจะลงทุนโดยการซ้ือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ในท่ีดินพร3อมอาคารสิ่งปลูกสร3าง อันประกอบด3วย ห3องชุด 
จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ปKาตองไนท,พลาซ�าร,” ซ่ึงในกรณีของการทําประกันภัยในส�วนของนิติบุคคลอาคารชุดน้ัน 
บริษัทจัดการจะกําหนดให3 ผู3เช�าจัดทําประกันภัยทรัพย,สินท่ีเช�าจากกองทุนรวมประเภทสรรพภัย (All Risk Policy) อย�าง
เพียงพอและครอบคลุมมูลค�าของทรัพย,สินท่ีจะลงทุนโดยมีมลูค�าไม�ต่ํากว�าตัวเลขตามวัตถุประสงค,เพ่ือการทําประกันอัคคีภัย 
(Replacement Cost) ท่ีได3รับจากผู3ประเมิน ซ่ึงลักษณะของการทําประกันภัยในส�วนของตัวอาคารชุดและพ้ืนท่ีส�วนกลาง
น้ันจะต3องทําผ�านนิตบุิคคลอาคารชุด แต�บริษัทจัดการจะกําหนดให3กองทุนเข3าเป&นผู3เอาประกันภัยร�วมรวมถึงการเป&นผู3รับ
ผลประโยชน,ร�วมภายใต3กรมธรรม,ดังกล�าวตามอัตราส�วนกรรมสิทธ์ิในทรัพย,ส�วนกลางด3วย ในกรณีหากเกิดเหตุการเรียกร3อง
ค�าสินไหมข้ึน ถ3าในกรณีท่ีเป&นทรพัย,สินท่ีไม�สามารถแบ�งแยกได3หรอืทรัพย,สินส�วนกลาง ตามหลักการบริษัทประกันจะทําการ
จ�ายเงินผ�านนิติบุคคลและนิติบุคคลจะจ�ายเงินคืนแก�เจ3าของห3องชุดตามสดัส�วนกรรมสิทธ์ิท่ีถือครองต�อไป  

สําหรับทรัพย,สินในส�วนอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากห3องชุดข3างต3นท่ีถูกใช3ในการประกอบกิจการโรงแรมน้ัน บริษัทจัดการได3
กําหนดให3ผู3เช�าจัดทําประกันภัยทรัพย,สินท่ีเช�าจากกองทุนรวมประเภทสรรพภัย (All Risk Policy) เพ่ิมเติมในส�วนของ
สังหาริมทรัพย,ท่ีใช3ในการประกอบกิจการโรงแรม ประกันภัยในกรณธุีรกิจหยุดชะงัก (ถ3ามี) และประกันภัยสําหรับคุ3มครอง
บุคคลภายนอกอย�างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือคุ3มครองความเสยีหายท่ีจะเกิดข้ึนกับกองทุนรวม โดยจะกําหนดให3กองทุน
รวมเป&นผู3รับประโยชน, 

อย�างไรก็ตาม มีความเสียหายท่ีรนุแรงหลายประเภทซ่ึงไม�สามารถทําประกันภัยได3 หรือไม�คุ3มค�าท่ีจะทําประกันภัย หรือ
ความคุ3มครองอยู�ภายใต3ข3อจํากัดในระดับหน่ึง ตัวอย�างของเหตุการณ,ดังกล�าว ได3แก� สงคราม การก�อการร3าย ภัยพิบัติ และ
มลภาวะหรือปCญหาสิ่งแวดล3อมบางประการ 
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ตารางสรุปรายละเอียดการทําประกันภัยในทรัพย,สินท่ีเก่ียวข3อง 

ทรัพย�สิน 
ประเภทการทํา

ประกันภัย 
วงเงินการเอาประกันภัย  

(ขัน้ตํ่า) 
ผู7รับผลประโยชน� /  

ผู7เอาประกัน 

โครงสร3างอาคาร และ
ทรัพย,สินส�วนกลาง 

All Risk Policy ตามมลูค�า Replacement Cost  นิติบุคคลอาคารชุด* 
และกองทุนรวม 

ห3องชุดเฉพาะท่ีกองทุน
เป&นเจ3าของ อุปกรณ, 
เฟอร,นิเจอร, และงาน
ระบบต�างๆ 

All Risk Policy ตามมลูค�า Replacement Cost กองทุนรวม 

Business 
interruption  

ตามสญัญาเช�า และ/หรือ ผลการดําเนินท่ี
เกิดข้ึนจริง และ/หรือ วงเงินท่ีเอาประกันภัย 

หมายเหตุ *  เน่ืองจากตามข!อบังคับนิติบุคลคลอาคารชุดได!กําหนดให!เจ!าของร�วมจะต!องร�วมกันรับผิดชอบการจ�ายค�า
ประกันภัยท่ีเก่ียวกับอาคารชุด โดยกําหนดให!นิติบุคคลอาคารชุดเป]นผู!เอาประกันและเป]นผู!รับ
ผลประโยชน�จากการประกันภัย เพ่ือให!นิติบุคคลอาคารชุดสามารถใช!เงินน้ันในการซ�อมแซมความ
เสียหายของอาคารชุด หากมีความเสียหายเกิดข้ึนหรือในการใช!เงินน้ันจ�ายชดเชยความเสียหายให!แก�
ผู!เสียหาย โดยเจ!าของร�วมจะต!องรับผิดชอบจ�ายค�าเบ้ียประกันภัยท้ังหมดตามอัตราส�วนท่ีเจ!าของร�วมแต�
ละรายมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย�ส�วนกลาง  

ท้ังน้ี เมื่อเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน ถ3าไม�เป&นการเสียหายท้ังหมดเจ3าของร�วมจะต3องทําการซ�อมแซมทันที โดยให3นิติบุคคล
อาคารชุดเป&นผู3ดําเนินการ โดยใช3เงินท่ีได3จากบริษัทประกันภัยมาทําการซ�อมแซมปรับปรุง ยกเว3นในกรณีท่ีอาคารชุด
เสียหายท้ังหมด เจ3าของร�วมจะต3องประชุมกันทันทีเพ่ือลงมติว�าจะทําการก�อสร3างอาคารชุดน้ีข้ึนใหม�หรือไม� หากมีมติให3
ก�อสร3างใหม� นิติบุคคลอาคารชุดจะต3องทําการก�อสร3างอาคารชุดข้ึนใหม� โดยใช3เงินท่ีได3รับจากบริษัทประกันภัย หรือโดย
เรียกเก็บเงินจากเจ3าของร�วมตามกฎหมาย ในกรณีท่ีเงินท่ีได3รับจากบริษัทประกันภยัไม�เพียงพอจ�ายค�าก�อสร3าง หากมีมติไม�
ก�อสร3างซ่ึงเป&นการเลิกอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุดได3เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย นิตบุิคคลอาคารชุดจะเฉลี่ย
จ�ายเงินท่ีได3รับจากบริษัทประกันภัยให3แก�เจ3าของร�วมตามอัตราส�วนท่ีเจ3าของร�วมแต�ละรายมีกรรมสทิธ์ิในทรัพย,สิน
ส�วนกลางทันที 

อย�างไรก็ดี ภายหลังกองทุนเข3าลงทุนในทรัพย,สินข3างต3นแล3ว บรษัิทจัดการจะดําเนินการให3กองทุนเข3าเป&นผู3เอาประกันภัย
ร�วมรวมถึงการเป&นผู3รับผลประโยชน,ร�วมภายใต3กรมธรรม,ดังกล�าวด3วยตามอัตราส�วนกรรมสิทธ์ิในทรพัย,ส�วนกลาง 
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(6) สรุปสาระสําคัญของร�างสัญญาต�างๆ ท่ีเกี่ยวกับกองทุนรวม  

(1) สัญญาซ้ือขายทรัพย,สิน 

ผู3จะขาย บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด 
บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ไฮตั้น มารนี จํากัด) 
บริษัท ประมวลศรี จํากัด 
บริษัท ประสพสิน จํากัด 

ผู3จะซ้ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,เอ็มเอฟซี ปKาตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”) 

ทรัพย,สินท่ีจะซ้ือขาย ตามรายละเอียด ข3อ 4.1.1 รายละเอียดทรัพย,สินท่ีกองทุนเข3าลงทุน 

ราคาท่ีจะซ้ือขาย 600,000,000 (หกร3อยล3าน) บาท 

การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย,สิน 

การจดทะเบียนโอนทรัพย,สินจะเกิดข้ึนต�อเมื่อ 
1.  กองทุนรวมและผู3ขายต3องดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิและสทิธิ

ครอบครองทรัพย,สินท่ีซื้อขาย ณ สํานักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข3อง ภายในวันและเวลา
ท่ีกองทุนรวมจะกําหนด 

2.  ทรัพย,สินท่ีซื้อขายอยู�ในสภาพดีและครบถ3วน โดยผู3ขายได3รับใบอนุญาตก�อสร3าง
อาคาร ใบอนุญาตเปOดการใช3อาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม และ
ใบอนุญาตต�างๆ ท่ีเก่ียวข3องจากหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข3องครบถ3วนถูกต3อง
ตามกฎหมาย 

3.  ทรัพย,สินท่ีซื้อขายไม�อยู�ภายใต3ข3อพิพาทกับบุคคลใดๆ และปราศจากทรัพยสิทธิ
หรือภาระผูกพันใดๆ หรือการนําไปเป&นหลักประกันโดยประการอ่ืน ซ่ึงรวมถึง
แต�ไม�จาํกัดอยู�เพียง การจํานอง การจํานํา สิทธิยึดหน�วง ทางจําเป&น และภาระ
ติดพันในอสังหารมิทรัพย,อ่ืนใด และได3มีการดําเนินการปลดจํานองทรัพย,สินใน
ส�วนของปKาตอง เฮอริเทจ กับธนาคารกสิกรไทย 

4.  ผู3ขายจะส�งมอบใบอนุญาตต�างๆ และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข3องกับสิทธิหรือ
ประโยชน,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกับทรัพย,สินท่ีซื้อขายให3แก�กองทุนรวม ณ สถานท่ีท่ี
กองทุนรวมกําหนดในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ เพ่ือให3กองทุนรวมเป&นผู3ใช3  
ผู3ครอบครอง และเป&นผู3มีกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในทรัพย,สินท่ีซื้อขาย
อย�างสมบูรณ, และถูกต3องตามกฎหมายนับแต�วันจดทะเบียนโอนทรัพย,สิน            
ท่ีซื้อขาย เป&นต3นไป 

5.  ผู3ขายได3ทําการปรับปรุงและหรือซ�อมแซมทรัพย,สินท่ีซื้อขายตามแผนการ
ปรับปรุงและตกแต�งห3องพักเรยีบร3อยแล3ว และตามรายการท่ีกองทุนรวมได3
กําหนด 

6.  มีการเข3าทําสัญญาซ้ือขายเฟอร,นิเจอร, อุปกรณ,และงานระบบ ระหว�างคู�สัญญา
ท่ีเก่ียวข3อง และมีการโอนเฟอร,นิเจอร, อุปกรณ,และงานระบบของโรงแรมให3แก�
กองทุนรวม 
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การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย,สิน (ต�อ) 

7.  มีการดําเนินการให3กองทุนรวมเข3าเป&นผู3เอาประกันและผู3รับผลประโยชน,ภายใต3
ประกันภัยทรัพย,สินตามสัดส�วนทรัพย,สินท่ีกองทุนจะเข3าลงทุน รวมถึง
ประกันภัยความเสี่ยงภัยบุคคลท่ีสาม และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (ถ3ามี) 
สําหรับระยะเวลาประกันภัยท่ีเหลือของกรมธรรม,ประกันภัย ซ่ึงผู3ขายรายใดราย
หน่ึงหรือท้ังหมดได3มีการชําระเบ้ียประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัย
ครบถ3วนแล3วและตลอดจนได3จัดทําประกันภัยเพ่ิมเติมตามประเภทความ
คุ3มครองและรายละเอียดอ่ืนท่ีกองทุนรวมเห็นเหมาะสม 

เหตุผดินัดหรือเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา  

เหตุการณ,อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ีถือเป&นเหตุผดินัดตาม
สัญญาฉบับน้ี 

1.  หากว�าในระยะเวลาใดๆ ก�อนการจดทะเบียนโอนทรัพย,สินท่ีซื้อขาย คู�สัญญา
ฝKายใดฝKายหน่ึงไม�ปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี หรือผดิคํารับรองและรับประกันท่ีให3
ไว3ในสัญญาฉบับน้ี โดยไม�ดําเนินการแก3ไขการผดิสญัญาภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และส�งผลให3กองทุนรวมไม�สามารถใช3ประโยชน,ในทรัพย,สนิท่ีซื้อขายได3
ตามวัตถุประสงค,ของสญัญาฉบับน้ี ให3ถือว�าคู�สัญญาฝKายน้ันเป&นฝKายผิดสัญญา 

2.  ก�อนการโอนทรัพย,สินท่ีซื้อขาย ผู3ขายรายใดรายหน่ึงถูกศาลสั่งพิทักษ,ทรัพย,หรือ
ถูกศาลสั่งให3ล3มละลาย หรืออยู�ในข้ันตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือ
ศาลมีคําสั่งให3ฟyzนฟูกิจการของผู3ขาย ซ่ึงกองทุนรวมเห็นว�ามีผลกระทบต�อความ 

สามารถของผู3ขายรายใดรายหน่ึง หรือท้ังหมดในการชําระหน้ีหรือปฏิบัตติาม
สัญญาน้ี 

3.  ในระยะเวลาก�อนการจดทะเบียนโอนน้ัน ทรัพย,สินท่ีซื้อขายได3รับความเสียหาย
อย�างมีนัยสําคัญ หรือการประกอบกิจการของทรัพย,สินท่ีซื้อขายมีการเปลี่ยน 

แปลงในทางลบอย�างมีนัยสาํคัญ 

4.  ไม�มีการจดทะเบียนซ้ือขายทรัพย,สินท่ีซื้อขายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใน
สัญญาฉบับน้ี 

5.  มีการปฏิบัติผดิสญัญาโดย  
(ก)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต3สญัญาซ้ือขายเฟอร,นิเจอร, อุปกรณ,และ

งานระบบ หรือ 

(ข)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต3สญัญาภาระจํายอม 
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ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา  

1.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝKายใดฝKายหน่ึงตกเป&นฝKายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญา 
ในข3อ 1. ข3อ 2.หรือข3อ 3. ข3างต3น คู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงท่ีไม�ได3เป&นผู3ผิดนัดอาจ
บอกเลิกสญัญาฉบับน้ี โดยแจ3งให3คู�สัญญาฝKายท่ีผิดนัดทราบเป&นลายลักษณ,
อักษร 

2.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝKายใดฝKายหน่ึงตกเป&นฝKายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญา 
ในข3อ 4. หรือข3อ 5. ข3างต3น คู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงท่ีไม�ได3เป&นผู3ผดินัดอาจบอกเลิก
สัญญาฉบับน้ีโดยแจ3งให3คู�สญัญาฝKายท่ีผิดนัดทราบเป&นลายลักษณ,อักษร ท้ังน้ี 
คู�สัญญาฝKายท่ีมิได3ตกเป&นฝKายผิดนัดมีสิทธิเรียกร3องค�าเสียหายหรือค�าใช3จ�ายใดๆ 
ต�อคู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงสําหรับความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนได3 

3.  ในกรณีท่ีคู�สัญญาตกลงเลิกสัญญาร�วมกัน ให3ถือว�าสัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง โดยท่ี
คู�สัญญาแต�ละฝKายไม�มสีิทธิเรียกร3องค�าเสียหายหรือค�าใช3จ�ายใดๆ หรือประโยชน,
ตอบแทนอ่ืนใดจากคู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงได3 เว3นแต�จะได3ตกลงเป&นอย�างอ่ืน 

4.  ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการได3รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และ
กองทุนรวมได3แจ3งให3ผู3ขายทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป&นลายลักษณ,อักษรแล3ว 

ค�าใช3จ�าย 
ค�าธรรมเนียม และ
ภาษีต�างๆ ท่ีเก่ียวข3อง
กับการโอนกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย,สิน 

1.  ผู3ขายตกลงรับผดิชอบค�าธรรมเนียม อากรแสตมป� และภาษีอากรต�างๆ ท่ี
เก่ียวข3องในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ และสิทธิครอบครองในทรัพย,สินท่ีซื้อ
ขายตามสัญญาน้ี รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได3นิตบุิคคลหัก ณ ท่ีจ�าย
ของผู3ขายสําหรับเงินท่ีผู3ขายได3รับภายใต3สญัญาฉบับน้ี 

2.  ผู3ขายมีหน3าท่ีชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินจนถึงวันจดทะเบียนโอนทรัพย,สินท่ีซื้อ
ขาย และภาษีบํารุงท3องท่ี รวมตลอดถึงภาษีปPาย ภาษีอ่ืนๆ หรือค�าธรรมเนียม
ใดๆ ท่ีอาจเรยีกเก็บโดยหน�วยงานราชการเน่ืองด3วยหรือท่ีเก่ียวข3องกับการใช3
ประโยชน,ในทรัพย,สินท่ีซื้อขายจนถึงวันจดทะเบียนโอนทรัพย,สินท่ีซือ้ขาย ท้ังน้ี 
ถึงแม3หน�วยงานราชการจะทําการเรียกเก็บภาษีหรือค�าธรรมเนียมดงักล�าว
ภายหลังจากวันจดทะเบียนโอนก็ตาม 

(2) สัญญาซ้ือขายเฟอร,นิเจอร, 

ผู้จะขาย บริษัท ป่าตอง เฮอริเทจ จํากดั 
บริษัท ดิ ป่าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากดั 

ผู้จะซื $อ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (“กองทนุรวม”) 

ทรัพย์สนิที�จะซื $อขาย เครื�องจกัรและอปุกรณ์สว่นควบตา่งๆ และงานระบบที�ใช้ในการประกอบกิจการของ
โรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ (Patong Heritage Hotel)  

ราคาที�จะซื $อขาย 225,000,000 (สองร้อยยี�สบิห้าล้าน) บาท 
  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  4455  

การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย,สิน  

1.  กองทุนรวมจะซ้ือทรัพย,สินท่ีซ้ือขายภายใต3สัญญาฉบับน้ีก็ต�อเมื่อทรพัย,สินท่ีโอน
ให3แก�กองทุนรวมเป&นทรัพย,สินท่ีซือ้ขายทุกรายการตามท่ีระบุไว3ในสญัญาฉบับน้ี 
และเป&นการโอนทรัพย,สินท่ีซื้อขายทุกรายการพร3อมกัน 

2.  คู�สัญญาตกลงให3การโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินท่ีซื้อขายจะมีผลสมบูรณ,ในวันท่ีมี
ผลเป&นการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย,สนิภายใต3สญัญาซ้ือขายทรัพย,สิน 

3.  ทรัพย,สินท่ีซื้อขายครบถ3วนทุกรายการ และอยู�ในสภาพสมบูรณ,และเหมาะแก�
การใช3ประโยชน,ซึ่งทําให3กองทุนรวมสามารถนําออกให3เช�า เพ่ือใช3ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมฯหรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องเพ่ือประโยชน,ของ
กองทุนรวม 

4.  กุญแจ รหัสแม�กุญแจ ต3นฉบับเอกสารท้ังหมด และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข3อง
กับสิทธิหรือประโยชน,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกับทรัพย,สินท่ีซื้อขาย (เช�น หนังสือ
รับรอง ใบทะเบียนกรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) ให3แก�กองทุน
รวม ณ สถานท่ีท่ีกองทุนรวมกําหนด รวมถึงลงนามและดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป&น 
เพ่ือให3กองทุนรวมเป&นผู3ใช3 ผู3ครอบครอง และเป&นผู3มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินท่ี       
ซ้ือขายอย�างสมบูรณ,และถูกต3องตามกฎหมายนับแต�วันโอนทรัพย,สนิท่ีซื้อขาย          
เป&นต3นไป 

เหตุผดินัดหรือเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา  

เหตุการณ,อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ีถือเป&นเหตุผดินัดตาม
สัญญาฉบับน้ี 

1.  หากว�าในระยะเวลาใดๆ ก�อนวันโอนกรรมสิทธ์ิ คู�สัญญาฝKายใดฝKายหน่ึงไม�ปฏิบัติ
ตามสญัญาฉบับน้ี หรือผิดคํารับรองและรับประกันท่ีให3ไว3ในสญัญาฉบับน้ี โดยไม�
ดําเนินการแก3ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และส�งผลให3กองทุน
รวมไม�สามารถใช3ประโยชน,ในทรพัย,สินท่ีซื้อขายได3ตามวัตถุประสงค,ของสัญญา
ฉบับน้ี ให3ถือว�าคู�สัญญาฝKายน้ันเป&นฝKายผดิสญัญา 

2.  ก�อนการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย,สินท่ีซ้ือขาย ผู3ขายถูกศาลสั่งพิทักษ,ทรัพย,หรือถูก
ศาลสั่งให3ล3มละลาย หรืออยู�ในข้ันตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมี
คําสั่งให3ฟyzนฟูกิจการของผู3ขาย ซ่ึงกองทุนรวมเห็นว�ามีผลกระทบต�อ
ความสามารถของผู3ขายในการชําระหน้ีหรือปฏบัิติตามสญัญาน้ี 

3.  ในระยะเวลาก�อนโอนกรรมสิทธ์ิ ทรัพย,สินท่ีซื้อขายได3รับความเสียหายอย�างมี
นัยสําคัญ หรือความสามารถในการนําทรัพย,สินท่ีซื้อขายไปประกอบกิจการ
โรงแรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย�างมีนัยสําคัญ 

4.  ไม�มีการซ้ือขายทรัพย,สินท่ีซื้อขายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาฉบับน้ี 

5.  มีการปฏิบัติผดิสญัญาโดย  
(ก)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต3สญัญาซ้ือขายทรัพย,สิน หรือ 

(ข)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต3สญัญาภาระจํายอม 

 

 
  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  4466  

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา  

1.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝKายใดฝKายหน่ึงตกเป&นฝKายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญาใน
ข3อ 1. ข3อ 2. หรือข3อ 3. ข3างต3น คู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงท่ีไม�ได3เป&นผู3ผดินัดอาจบอก
เลิกสญัญาฉบับน้ี โดยแจ3งให3คู�สัญญาฝKายท่ีผิดนัดทราบเป&นลายลักษณ,อักษร 

2.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝKายใดฝKายหน่ึงตกเป&นฝKายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญา            
ในข3อ 4. หรือ 5. ข3างต3น คู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงท่ีไม�ได3เป&นผู3ผดินัดอาจบอกเลิก
สัญญาฉบับน้ีโดยแจ3งให3คู�สญัญาฝKายท่ีผิดนัดทราบเป&นลายลักษณ,อักษร ท้ังน้ี 
คู�สัญญาฝKายท่ีมิได3ตกเป&นฝKายผิดนัดมีสิทธิเรียกร3องค�าเสียหายหรือค�าใช3จ�ายใดๆ 
ต�อคู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงสําหรับความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนได3 

3.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาตกลงเลิกสญัญาร�วมกัน ให3ถือว�าสัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง โดยท่ี
คู�สัญญาแต�ละฝKายไม�มสีิทธิเรียกร3องค�าเสียหายหรือค�าใช3จ�ายใดๆ หรือประโยชน,
ตอบแทนอ่ืนใดจากคู�สญัญาอีกฝKายหน่ึงได3 เว3นแต�จะได3ตกลงเป&นอย�างอ่ืน 

ค�าภาษีอากรและ
ค�าธรรมเนียม  

1.  ผู3ขายตกลงรับผดิชอบค�าธรรมเนียม และค�าใช3จ�ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องในการโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินท่ีซื้อขายตามสัญญาน้ี 

2.  ผู3ขายตกลงรับผิดชอบค�าภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนจากการโอนขายทรัพย,สินท่ีซื้อขาย 

(3) สัญญาซ้ือขายอุปกรณ,และงานระบบ 

ผู3จะขาย บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด 
บริษัท ดิ ปKาตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด 

ผู3จะซ้ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,เอ็มเอฟซี ปKาตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”) 

ทรัพย,สินท่ีจะซ้ือขาย เครื่องจักรและอุปกรณ,ส�วนควบต�างๆ และงานระบบท่ีใช3ในการประกอบกิจการของ
โรงแรม ปKาตอง เฮอริเทจ (Patong Heritage Hotel)  

ราคาท่ีจะซ้ือขาย 225,000,000 (สองร3อยยี่สิบห3าล3าน) บาท 

การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย,สิน  

1.  กองทุนรวมจะซ้ือทรัพย,สินท่ีซ้ือขายภายใต3สัญญาฉบับน้ีก็ต�อเมื่อทรพัย,สินท่ีโอน
ให3แก�กองทุนรวมเป&นทรัพย,สินท่ีซือ้ขายทุกรายการตามท่ีระบุไว3ในสญัญาฉบับน้ี 
และเป&นการโอนทรัพย,สินท่ีซื้อขายทุกรายการพร3อมกัน 

2.  คู�สัญญาตกลงให3การโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินท่ีซื้อขายจะมีผลสมบูรณ,ในวันท่ีมี
ผลเป&นการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย,สนิภายใต3สญัญาซ้ือขายทรัพย,สิน 

3.  ทรัพย,สินท่ีซื้อขายครบถ3วนทุกรายการ และอยู�ในสภาพสมบูรณ,และเหมาะแก�
การใช3ประโยชน,ซึ่งทําให3กองทุนรวมสามารถนําออกให3เช�า เพ่ือใช3ในการ
ประกอบกิจการโรงแรมฯหรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องเพ่ือประโยชน,ของ
กองทุนรวม 

4.  กุญแจ รหัสแม�กุญแจ ต3นฉบับเอกสารท้ังหมด และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข3อง
กับสิทธิหรือประโยชน,อ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกับทรัพย,สินท่ีซื้อขาย (เช�น หนังสือ
รับรอง ใบทะเบียนกรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) ให3แก�กองทุน
รวม ณ สถานท่ีท่ีกองทุนรวมกําหนด รวมถึงลงนามและดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป&น 
เพ่ือให3กองทุนรวมเป&นผู3ใช3 ผู3ครอบครอง และเป&นผู3มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินท่ีซื้อ
ขายอย�างสมบูรณ,และถูกต3องตามกฎหมายนับแต�วันโอนทรัพย,สินท่ีซ้ือขาย       
เป&นต3นไป 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  4477  

เหตุผดินัดหรือเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา  

เหตุการณ,อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ีถือเป&นเหตุผดินัดตาม
สัญญาฉบับน้ี 

1.  หากว�าในระยะเวลาใดๆ ก�อนวันโอนกรรมสิทธ์ิ คู�สัญญาฝKายใดฝKายหน่ึงไม�ปฏิบัติ
ตามสญัญาฉบับน้ี หรือผิดคํารับรองและรับประกันท่ีให3ไว3ในสญัญาฉบับน้ี โดยไม�
ดําเนินการแก3ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และส�งผลให3กองทุน
รวมไม�สามารถใช3ประโยชน,ในทรพัย,สินท่ีซื้อขายได3ตามวัตถุประสงค,ของสัญญา
ฉบับน้ี ให3ถือว�าคู�สัญญาฝKายน้ันเป&นฝKายผดิสญัญา 

2.  ก�อนการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย,สินท่ีซ้ือขาย ผู3ขายถูกศาลสั่งพิทักษ,ทรัพย,หรือถูก
ศาลสั่งให3ล3มละลาย หรืออยู�ในข้ันตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมี
คําสั่งให3ฟyzนฟูกิจการของผู3ขาย ซ่ึงกองทุนรวมเห็นว�ามีผลกระทบต�อ
ความสามารถของผู3ขายในการชําระหน้ีหรือปฏบัิติตามสญัญาน้ี 

3.  ในระยะเวลาก�อนโอนกรรมสิทธ์ิ ทรัพย,สินท่ีซื้อขายได3รับความเสียหายอย�างมี
นัยสําคัญ หรือความสามารถในการนําทรัพย,สินท่ีซื้อขายไปประกอบกิจการ
โรงแรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย�างมีนัยสําคัญ 

4.  ไม�มีการซ้ือขายทรัพย,สินท่ีซื้อขายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาฉบับน้ี 
5.  มีการปฏิบัติผดิสญัญาโดย  

(ก)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต3สญัญาซ้ือขายทรัพย,สิน หรือ 
(ข)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต3สญัญาภาระจํายอม 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา  

1.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝKายใดฝKายหน่ึงตกเป&นฝKายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญา           
ในข3อ 1. ข3อ 2. หรือข3อ 3. ข3างต3น คู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงท่ีไม�ได3เป&นผู3ผิดนัดอาจ
บอกเลิกสญัญาฉบับน้ี โดยแจ3งให3คู�สัญญาฝKายท่ีผิดนัดทราบเป&นลายลักษณ,
อักษร 

2.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝKายใดฝKายหน่ึงตกเป&นฝKายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญาใน
ข3อ 4. หรือ 5. ข3างต3น คู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงท่ีไม�ได3เป&นผู3ผดินัดอาจบอกเลิก
สัญญาฉบับน้ีโดยแจ3งให3คู�สญัญาฝKายท่ีผิดนัดทราบเป&นลายลักษณ,อักษร ท้ังน้ี 
คู�สัญญาฝKายท่ีมิได3ตกเป&นฝKายผิดนัดมีสิทธิเรียกร3องค�าเสียหายหรือค�าใช3จ�ายใดๆ 
ต�อคู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงสําหรับความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนได3 

3.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาตกลงเลิกสญัญาร�วมกัน ให3ถือว�าสัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง โดยท่ี
คู�สัญญาแต�ละฝKายไม�มสีิทธิเรียกร3องค�าเสียหายหรือค�าใช3จ�ายใดๆ หรือประโยชน,
ตอบแทนอ่ืนใดจากคู�สญัญาอีกฝKายหน่ึงได3 เว3นแต�จะได3ตกลงเป&นอย�างอ่ืน 

ค�าภาษีอากรและ
ค�าธรรมเนียม  

1.  ผู3ขายตกลงรับผดิชอบค�าธรรมเนียม และค�าใช3จ�ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องในการโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินท่ีซื้อขายตามสัญญาน้ี 

2.  ผู3ขายตกลงรับผิดชอบค�าภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนจากการโอนขายทรัพย,สินท่ีซื้อขาย 
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(4) สัญญาเช�าทรัพย,สิน 

ผู3ให3เช�า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,เอ็มเอฟซี ปKาตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”) 

ผู3เช�า บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด 

ทรัพย,ท่ีเช�า ตามรายละเอียด ข3อ 4.1.1 รายละเอียดทรัพย,สินท่ีกองทุนเข3าลงทุน 

ระยะเวลาการเช�า 5 (ห3า) ปI นับตั้งแต�วันท่ีมีการจดทะเบียนโอนทรัพย,สินภายใต3สญัญาซ้ือขายทรัพย,สิน 
(“ระยะเวลาการเช�า”) 

การจดทะเบียนสิทธิ
การเช�า 

คู�สัญญาท้ังสองฝKายจะเข3าจดทะเบียนการเช�าทรัพย,สินท่ีเช�า ณ หน�วยงานราชการท่ี
เก่ียวข3องในวันเดียวกับท่ีมีการจดทะเบียนโอนทรัพย,สินภายใต3สัญญาซ้ือขายทรัพย,สิน 

ค�าเช�าและ 

ค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผู3เช�าตกลงชําระค�าเช�าสําหรับทรพัย,สินท่ีเช�าจากรายได3ค�าเช�าสุทธิ ดังน้ี 

ระยะเวลา
การเช�า 

จํานวนค�าเช�ารายปG 

ปีที� 1 46,200,000 บาท (สี่สิบหกล3านสองแสนบาท) 

ปีที� 2 46,200,000 บาท (สี่สิบหกล3านสองแสนบาท) 

ปีที� 3 46,200,000 บาท (สี่สิบหกล3านสองแสนบาท) 

ปีที� 4 49,087,500 บาท (สี่สิบเก3าล3านแปดหมื่นเจ็ดพันห3าร3อยบาท) 

ปีที� 5 49,087,500 บาท (สี่สิบเก3าล3านแปดหมื่นเจ็ดพันห3าร3อยบาท) 

รวม 236,775,000 บาท (สองร3อยสามสิบหกล3านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห3าพัน
บาท) 

รายได3ค�าเช�าสุทธิ หมายถึง รายได3สุทธิจากการดําเนินกิจการโรงแรมฯ ภายหลัง
จากการหักค�าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ค�าเบ้ียประกันภัยทรัพย,สิน (Property All 
Risks Insurance) และค�าใช3จ�ายในส�วนทุน (Capital Expenditure)  

2.  ผู3เช�าจะรับผดิชอบและชําระค�าใช3จ�ายส�วนกลาง ค�าบํารุง ค�าใช3จ�ายและ
ค�าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีต3องชําระสําหรับทรัพย,สินท่ีเช�าในระหว�างระยะเวลาการ
เช�า ท้ังน้ี ตามข3อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดหรือตามมติท่ีประชุมของเจ3าของร�วม
ของทรัพย,สินท่ีเช�า 

3.  ตลอดระยะเวลาการเช�า ผู3เช�าจะรับผิดชอบและชําระค�าใช3จ�ายรวมถึงค�าบริการ
สาธารณูปโภคท้ังหมดท่ีเก่ียวข3องกับทรัพย,สินท่ีเช�าอันเน่ืองจากการนําทรัพย,สิน
ท่ีเช�าไปใช3ในการประกอบกิจการโรงแรมฯ และธุรกิจท่ีเก่ียวข3อง 
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การชําระค�าเช�า ผู3เช�าจะชําระค�าเช�าท่ีระบุข3างต3น ให3แก�กองทุนรวมเป&นรายเดือนตามอัตราท่ีระบุใน
ตารางด3านล�างภายในวันท่ีห3าของเดือนถัดไป โดยสําหรับเดอืนท่ีไม�ได3มีการเช�า
ทรัพย,สินท่ีเช�าตั้งแต�วันแรกของเดอืนหรือไม�ได3มีการเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าจนถึงวันสุดท3าย
ของเดือน ผู3เช�าตกลงชําระค�าเช�าตามสดัส�วนจํานวนวันท่ีผู3เช�าได3ทําการเช�าทรัพย,สินท่ี
เช�าในเดือนน้ันภายใน 5 (ห3า) วันเริ่มต3นของระยะเวลาดังกล�าว 

ระยะเวลา
การเช�า 

อัตราค�าเช�ารายเดือน 

ปIท่ี 1 3,850,000 บาท (สามล3านแปดแสนห3าหมื่นบาท) 

ปIท่ี 2 3,850,000 บาท (สามล3านแปดแสนห3าหมื่นบาท) 

ปIท่ี 3 3,850,000 บาท (สามล3านแปดแสนห3าหมื่นบาท) 

ปIท่ี 4 4,090,625 บาท (สี่ล3านเก3าหมื่นหกร3อยยี่สิบห3าบาท) 

ปIท่ี 5 4,090,625 บาท (สี่ล3านเก3าหมื่นหกร3อยยี่สิบห3าบาท)  

การวางเงินประกัน
เพ่ือประกันการเช�า 

1.  เมื่อมีการลงนามในสญัญาฉบับน้ี ผู3เช�าจะวางเงินประกันไว3กับกองทุนรวมเป&น
เงินสดจํานวน 24,543,750 บาท (ยี่สิบสี่ล3านห3าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร3อยห3า
สิบบาท) ("เงินประกัน") เพ่ือเป&นหลักประกันการปฏิบัติตามสญัญาฉบับน้ีของ    
ผู3เช�า และเป&นประกันความเสียหายอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมอาจได3รับ 

2.  กรณีเงินประกัน ตาม (1) มีมลูค�าลดลง ผู3เช�าจะต3องวางเงินสดเพ่ิมเติมเพ่ือให3
เงินประกันมีจํานวนตามท่ีกําหนด ใน (1) ตลอดระยะเวลาการเช�า โดยผู3เช�า
จะต3องวางเงินสดดังกล�าวภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต�วันท่ีผู3เช�าได3รับหนังสือบอก
กล�าวจากกองทุนรวม 

การเอาประกันภัย 1.  ผู3เช�าจะจัดทําประกันภัยทรัพย,สิน (Property All Risks Insurance) กับบริษัท
ประกันภัยท่ีกองทุนรวมให3ความเห็นชอบสําหรับทรัพย,สินท่ีเช�าตลอดระยะเวลาการ
เช�า ในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกองทุนรวมกําหนด ซ่ึงระบุให3ผู3เช�าและกองทุนรวมเป&น   
ผู3เอาประกันร�วม และกองทุนรวมเป&นผู3รับประโยชน,แต�เพียงผู3เดียวภายใต3กรมธรรม,
ดังกล�าว 

2.  ผู3เช�าจะจัดทําประกันภัยเพ่ิมเตมิตามประเภทและความคุ3มครองท่ีกองทุนรวม
กําหนด โดยระบุให3ผู3เช�าและกองทุนรวมเป&นผู3เอาประกันร�วม และกองทุนรวม
เป&นผู3รับประโยชน,แต�เพียงผู3เดยีวภายใต3กรมธรรม,ดังกล�าว 

3.  ผู3เช�าตกลงเป&นผู3รบัผดิชอบชําระเบ้ียประกันภัยและค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3องกับการ
จัดทําประกันภัยท้ังหมดในข3อน้ีตลอดระยะเวลาการเช�า ผู3เช�าจะแจ3งให3กองทุนรวม
ทราบเก่ียวกับการประกันภัยดังกล�าวเป&นลายลักษณ,อักษร และจะนําส�งสาํเนา
กรมธรรม,ประกันภยัให3กองทุนรวม ภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นับแต�ท่ีวันลงนามใน
สัญญาฉบับน้ี 

4.  ผู3เช�าตกลงว�า ประกันภยัท้ังหมดท่ีผู3เช�ามีหน3าท่ีจัดทําในข3อน้ีจะต3องเป&นไปตาม
เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนท่ีกองทุนรวมเห็นเหมาะสม 

 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  5500  

การดูแลรักษา 
ก�อสร3าง และ
ซ�อมแซม 

1.  ผู3เช�าจะดูแล บํารุง รักษา และซ�อมแซมทรัพย,สินท่ีเช�า ตลอดจนส�วนควบของ
ทรัพย,สินท่ีเช�าให3อยู�ในสภาพดีพร3อมใช3งานตลอดระยะเวลาการเช�าด3วย
ค�าใช3จ�ายของผู3เช�าเอง ซ่ึงรวมถึงค�าใช3จ�ายในส�วนทุน (Capital Expenditure) 
เพ่ือให3การประกอบกิจการของทรพัย,สินท่ีเช�ามีมาตรฐานไม�ด3อยไปกว�ามาตรฐาน
ในการให3บริการธุรกิจของโรงแรมฯ 

2.  ในกรณีท่ีเป&นการซ้ือทรัพย,สินทดแทนในส�วนท่ีหมดสภาพการใช3งาน หรือการซ้ือ
ทรัพย,สินเพ่ิมเติมในทรัพย,สินท่ีเช�า ผู3เช�าต3องดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ, หรือ
อะไหล�ท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติทัดเทียมหรือดีกว�าของเดมิมาทดแทน 
โดยให3ถือว�ากองทุนรวมเป&นเจ3าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินใหม�ท่ีได3มา และให3
สิทธิแก�ผู3เช�าในการใช3ประโยชน,จากทรัพย,สินดังกล�าวตลอดระยะเวลาการเช�า 

3.  นอกเหนือจากการดูแล บํารุง รักษา และซ�อมแซมทรัพย,สินท่ีเช�าตามปกติ ผู3เช�า
จะไม�ทําการก�อสร3าง และ/หรือ ต�อเตมิใดๆ ในทรัพย,สินท่ีเช�าไม�ว�าท้ังหมด    
หรือบางส�วน เว3นแต�จะได3รับความยินยอมล�วงหน3าเป&นลายลักษณ,อักษรจาก
กองทุนรวม 

4.  กรณีการซ�อมแซมใหญ� (Major Renovation) กล�าวคือ การซ�อมแซมท่ีกระทบ
ถึงโครงสร3างหรือรากฐานของอาคารในทรัพย,สินท่ีเช�า ผู3เช�าจะต3องได3รับการ
อนุมัติจากกองทุนรวมเป&นลายลักษณ,อักษรก�อน และการซ�อมแซมใหญ�จะต3อง
เป&นไปตามรายละเอียดท่ีผู3เช�าจะนําส�งให3กองทุนรวมพิจารณาเห็นชอบพร3อมกับ
แผนการดาํเนินงานประจําปI 

การต�อระยะเวลา   
การเช�า  

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช�า ผู3เช�าให3คํามั่นว�าจะเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าต�อไปอีก    
ครั้งละ 3 (สาม) ปI ภายใต3เง่ือนไขว�ากองทุนรวมและผู3เช�าได3ตกลงเห็นชอบร�วมกันท้ัง
สองฝKายเป&นท่ีเรียบร3อยแล3วเก่ียวกับเง่ือนไขการเช�าและอัตราค�าเช�าสําหรับสัญญาเช�า
ฉบับใหม� ท้ังน้ี กองทุนรวมจะแจ3งผลการพิจารณาการต�อระยะเวลาการเช�าเพ่ือเข3าทํา
สัญญาเช�าฉบับใหม�พร3อมท้ังรายละเอียดของอัตราค�าเช�าและเง่ือนไขต�างๆ ให3แก�ผู3เช�า
ทราบเป&นลายลักษณ,อักษรล�วงหน3าก�อนท่ีสัญญาเช�าแต�ละครั้งจะสิ้นสุดลง 

เหตุผดินัดหรือเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา  

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ี 
1.  ในกรณีท่ีผู3เช�าจงใจฝKาฝyนหรือจงใจไม�ปฏิบัติตามข3อตกลงท่ีระบุไว3ในสัญญาน้ี 

หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมและผู3เช�าทําข้ึนระหว�างกัน และผู3เช�าไม�สามารถ
ดําเนินการแก3ไขและปฏิบัติให3ถูกต3องตามสัญญาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วันท่ีได3รับแจ3งหรือทราบถึงเหตุแห�งการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ 
ท่ีคู�สัญญาได3ตกลงกัน เว3นแต�การฝKาฝyนดังกล�าวจะมผีลกระทบอย�างร3ายแรงต�อ
ทรัพย,สินท่ีเช�าภายใต3สญัญาฉบับน้ีและกระทบสิทธิของกองทุนรวมอย�างมี
นัยสําคัญ ให3ถือว�าเป&นเหตผุิดนัดตามสัญญาน้ีทันที 
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เหตุผดินัดหรือเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา 
(ต�อ)  

2.  ในกรณีท่ีผู3เช�าถูกศาลสั่งพิทักษ,ทรัพย,หรือถูกศาลสั่งให3ล3มละลาย หรืออยู�ใน
ข้ันตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งให3ฟyzนฟูกิจการของผู3เช�า 

3.  ในกรณีท่ีกองทุนรวมจงใจฝKาฝyนหรือจงใจไม�ปฏบัิติตามข3อตกลงท่ีระบุไว3ใน
สัญญาน้ีหรือสัญญาอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมและผู3เช�าทําข้ึนระหว�างกัน หรือผดิคํา
รับรองท่ีให3ไว3ในสัญญาน้ี และกองทุนรวมไม�สามารถดําเนินการแก3ไขและปฏิบัติ
ให3ถูกต3องตามสญัญาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันท่ีได3รับแจ3งหรือทราบถึง
เหตุแห�งการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู�สัญญาได3ตกลงกัน 

4.  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าตามกําหนดในสัญญาฉบับน้ี   
เว3นแต�จะมีการต�อระยะเวลาการเช�าออกไป 

5.  คู�สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
6.  ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และกองทุน

รวมได3แจ3งให3ผู3เช�าทราบถึงการเลกิกองทุนรวมเป&นลายลักษณ,อักษรแล3ว 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา 

1.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,ตามท่ีระบุไว3ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข3อ 1 หรือ ข3อ 2 
ข3างต3น กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลกิสัญญาฉบับน้ีได3ทันทีโดยการส�งหนังสือแจ3งแก�
ผู3เช�าและริบเงินประกันท่ีวางไว3แก�กองทุนตามสัญญาน้ี และผู3เช�าจะต3องส�ง      
ค�าเช�ารวมถึงเงินหรือผลประโยชน,อ่ืนใดท่ีกองทุนรวมมีสิทธิได3รับจนถึงวันท่ีมี
ผลป&นการบอกเลิกสัญญา ให3แก�กองทุนรวมภายใน 7 (เจ็ด) วัน ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิ
ของกองทุนรวมในการเรียกร3องค�าเสียหาย และ/หรือ ค�าใช3จ�ายอ่ืนใด 

2.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,ตามท่ีระบุไว3ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข3อ 3 ผู3เช�ามีสิทธิ
เรียกค�าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกล�าว แต�ไม�มีผลทําให3สัญญาฉบับน้ี
สิ้นสุดลง เว3นแต�ความเสียหายดังกล�าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝKาฝyนหรือจงใจ     
ไม�ปฏิบัตติามข3อตกลงท่ีระบุไว3ในสญัญาน้ี และมผีลกระทบอย�างร3ายแรงต�อ
ทรัพย,สินท่ีเช�าภายใต3สัญญาฉบับน้ี ผู3เช�ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได3ทันที  
โดยกองทุนตกลงคืนเงินประกันให3แก�ผู3เช�าตามเง่ือนไขสําหรับการคืนเงินประกันท่ี
ระบุไว3ในสัญญาน้ี ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิของผู3เช�าในการเรียกร3องค�าเสียหาย และ/หรือ 
ค�าใช3จ�ายอ่ืนใด 

3.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,ตามท่ีระบุไว3ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข3อ 4 ข3อ 5 หรือ 
ข3อ 6 ข3างต3น ให3ถือว�าสัญญาฉบับน้ีสิ้นสดุลง โดยท่ีคู�สัญญาแต�ละฝKายไม�มสีิทธิ
เรียกค�าเสียหาย ค�าใช3จ�าย ค�าเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าหรือเงินหรือประโยชน,ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงได3นอกจากค�าเช�า รวมถึงเงินหรือผลประโยชน,อ่ืน
ใดท่ีกองทุนรวมมีสิทธิได3รับจนถึงวันท่ีมีผลเป&นการบอกเลิกสญัญา โดยผู3เช�าจะ
ชําระให3แก�กองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ท้ังน้ี กองทุนตกลงคืนเงินประกัน
ให3แก�ผู3เช�าตามเง่ือนไขสําหรับการคืนเงินประกันท่ีระบุไว3ในสญัญาน้ี 
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ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา 
(ต�อ) 

4.  เมื่อสัญญาฉบับน้ีสิ้นสดุลงไม�ว�าด3วยเหตุใดก็แล3วแต� ผู3เช�าจะต3องส�งมอบทรัพย,สิน
และเอกสารหลักฐานใดๆ ท่ีอยู�ในความครอบครองของผู3เช�าอันเก่ียวเน่ืองกับ
ทรัพย,สินท่ีเช�า และ/หรือ ได3ครอบครองไว3ในนามของกองทุนรวม รวมท้ัง
เอกสารหลักฐานทางการบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพย,สินท่ีเช�าหรือกองทุนรวม 
ให3แก�กองทุนรวม หรือบุคคลท่ีกองทุนรวมกําหนดโดยไม�ชักช3าแต�ท้ังน้ีไม�เกิน
สามสิบ (30) วันนับจากวันท่ีมีผลเป&นการเลิกสัญญา 

ค�าภาษีอากรและ
ค�าธรรมเนียม 

1.  ผู3เช�าตกลงรับผดิชอบภาษี อากรแสตมป� ค�าธรรมเนียม และค�าใช3จ�ายอ่ืนใด                
อันเก่ียวกับการเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าและการจดทะเบียนสิทธิการเช�าทรัพย,สินท่ีเช�า 
สําหรับระยะเวลาการเช�าตามท่ีได3ระบุไว3ในสัญญาฉบับน้ีและระยะเวลาการเช�าท่ี
ได3มีการต�อออกไป 

2.  ผู3เช�าตกลงรับผดิชอบภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท3องท่ี ภาษีปPาย และภาษี
อากรและค�าธรรมเนียมอ่ืนใดท้ังหมดท่ีเก่ียวข3องกับทรัพย,สินท่ีเช�าและการ
ประกอบกิจการทรัพย,สินท่ีเช�าตลอดระยะเวลาการเช�า หากกองทุนรวมได3ชําระ
เงินดังกล�าวไปล�วงหน3า ผู3เช�าตกลงชดใช3เงินดังกล�าวคืนกองทุนรวม ภายใน 7 
(เจ็ด) วัน นับแต�วันท่ีในหนังสือบอกกล�าวจากกองทุนรวม พร3อมด3วยดอกเบ้ีย
ร3อยละ 15 (สิบห3า) ต�อปI ซ่ึงคํานวณนับแต�วันท่ีได3ชําระเงินไปจนถึงวันท่ีได3รับ
ชําระคืนครบถ3วน 

(5) สัญญาเช�าเฟอร,นิเจอร, 

ผู3ให3เช�า กองทุนรวมอสังหาริมทรพย,เอ็มเอฟซี ปKาตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”) 

ผู3เช�า บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด 

ทรัพย,ท่ีเช�า เฟอร,นิเจอร,ท่ีใช3ในการดําเนินกิจการของโรงแรม 

อัตราค�าเช�า  ผู3เช�าตกลงชําระค�าเช�าเฟอร,นิเจอร, ดังน้ี  
ระยะเวลา
การเช�า 

จํานวนค�าเช�ารายปG 

ปIท่ี 1 18,900,000 บาท (สิบแปดล3านเก3าแสนบาท) 

ปIท่ี 2 18,900,000 บาท (สิบแปดล3านเก3าแสนบาท) 

ปIท่ี 3 18,900,000 บาท (สิบแปดล3านเก3าแสนบาท) 

ปIท่ี 4 20,081,250 บาท (ยี่สิบล3านแปดหมื่นหน่ึงพันสองร3อยห3าสิบบาท) 

ปIท่ี 5 20,081,250 บาท (ยี่สิบล3านแปดหมื่นหน่ึงพันสองร3อยห3าสิบบาท) 

รวม 
96,862,500 บาท (เก3าสิบหกล3านแปดแสนหกหมื่นสองพันห3าร3อย
บาท) 
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ระยะเวลาการเช�า กองทุนรวมตกลงให3ผู3เช�าเช�าทรัพย,สินท่ีเช�า โดยมีกําหนดระยะเวลา [5 (ห3า)] ปI 
นับตั้งแต�วันท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช�าทรัพย,สินภายใต3สัญญาเช�าทรัพย,สิน 
(“ระยะเวลาการเช�า”) 

การส�งมอบการ
ครอบครอง 

ในวันท่ีเริ่มระยะเวลาการเช�า กองทุนรวมจะส�งมอบทรัพย,สินท่ีเช�าให3แก�ผู3เช�าตาม
สภาพท่ีมีการใช3งานจริงอยู�ในขณะน้ัน 

การวางเงินประกัน
เพ่ือประกันการเช�า 

1.  เมื่อมีการลงนามในสญัญาฉบับน้ี ผู3เช�าจะวางเงินประกันไว3กับกองทุนรวม         
เป&นเงินสดจํานวน 10,040,625 บาท (สิบล3านสี่หมื่นหกร3อยยี่สิบห3าบาท)       
("เงินประกัน") เพ่ือเป&นหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญาฉบับน้ีของผู3เช�า และ
เป&นประกันความเสียหายอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมอาจได3รับ  

2.  กรณีเงินประกัน ตาม (1) มีมลูค�าลดลง ผู3เช�าจะต3องวางเงินสดเพ่ิมเติมเพ่ือให3
เงินประกันมีจํานวนตามท่ีกําหนด ใน (1) ตลอดระยะเวลาการเช�า โดยผู3เช�า
จะต3องวางเงินสดดังกล�าว ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต�วันท่ีผู3เช�าได3รบัหนังสือบอก
กล�าวจากกองทุนรวม 

การต�ออายสุัญญาเช�า ในกรณีท่ีมีการต�อระยะเวลาการเช�าภายใต3สัญญาเช�าทรัพย,สิน คู�สัญญาตกลงขยาย
ระยะเวลาการเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าภายใต3สัญญาฉบับน้ีต�อไปโดยอัตโนมัติ โดยมี
ระยะเวลาการเช�าเท�ากับระยะเวลาการเช�าท่ีได3มีการต�อออกไปภายใต3สัญญาเช�า
ทรัพย,สิน 

เหตุผดินัดหรือเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา  

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ี 
1.  ในกรณีท่ีผู3เช�าจงใจฝKาฝyนหรือจงใจไม�ปฏิบัติตามข3อตกลงท่ีระบุไว3ในสัญญาน้ีหรือ

หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมและผู3เช�าทําข้ึนระหว�างกัน และผู3เช�าไม�สามารถ
ดําเนินการแก3ไขและปฏิบัติให3ถูกต3องตามสัญญาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วันท่ีได3รับแจ3งหรือทราบถึงเหตุแห�งการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ 
ท่ีคู�สัญญาได3ตกลงกัน เว3นแต�การฝKาฝyนดังกล�าวจะมผีลกระทบอย�างร3ายแรงต�อ
ทรัพย,สินท่ีเช�าภายใต3สญัญาฉบับน้ีและกระทบสิทธิของกองทุนรวมอย�างมี
นัยสําคัญ ให3ถือว�าเป&นเหตผุิดนัดตามสัญญาน้ีทันที 

2.  ในกรณีท่ีกองทุนรวมจงใจฝKาฝyนหรือจงใจไม�ปฏบัิติตามข3อตกลงท่ีระบุไว3ใน
สัญญาน้ีหรือสัญญาอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมและผู3เช�าทําข้ึนระหว�างกัน หรือผิด         
คํารับรองท่ีให3ไว3ในสญัญาน้ี และกองทุนรวมไม�สามารถดําเนินการแก3ไขและ
ปฏิบัติให3ถูกต3องตามสัญญา ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันท่ีได3รับแจ3ง       
หรือทราบถึงเหตุแห�งการผดิสญัญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู�สัญญาได3
ตกลงกัน 

3.  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าตามกําหนดในสัญญาฉบับน้ี 
เว3นแต�จะมีการต�อระยะเวลาการเช�าออกไป 

4.  คู�สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
5.  ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และกองทุน

รวมได3แจ3งให3ผู3เช�าทราบถึงการเลกิกองทุนรวมเป&นลายลักษณ,อักษรแล3ว 
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ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา  

1.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,ตามท่ีระบุไว3ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข3อ 1 ข3างต3น 
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได3ทันทีโดยการส�งหนังสือแจ3งแก�ผู3เช�า
และริบเงินประกันท่ีวางไว3ตามสัญญาฉบับน้ี และผู3เช�าจะต3องส�งค�าเช�ารวมถึงเงิน
หรือผลประโยชน,อ่ืนใดท่ีกองทุนรวมมีสิทธิได3รับจนถึงวันท่ีมผีลป&นการบอกเลิก
สัญญา ให3แก�กองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิของกองทุนรวมใน
การเรยีกร3องค�าเสียหาย และ/หรือ ค�าใช3จ�ายอ่ืนใด 

2.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,ตามท่ีระบุไว3ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข3อ 2 ข3างต3น      
ผู3เช�ามสีิทธิเรียกค�าเสยีหายจากกองทุนรวมจากเหตดุังกล�าว แต�ไม�มผีลทําให3
สัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง เว3นแต�ความเสยีหายดังกล�าวเกิดจากกองทุนรวม จงใจ   
ฝKาฝyนหรือจงใจไม�ปฏิบัตติามข3อตกลงท่ีระบุไว3ในสัญญาน้ี และมผีลกระทบอย�าง
ร3ายแรงต�อทรัพย,สินท่ีเช�าภายใต3สญัญาฉบับน้ี ผู3เช�ามสีิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ี
ได3ทันที โดยกองทุนตกลงคืนเงินประกันให3แก�ผู3เช�าตามเง่ือนไขท่ีระบุไว3ในสัญญา
น้ี ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิของผู3เช�าในการเรียกร3องค�าเสียหาย และ/หรือ ค�าใช3จ�ายอ่ืนใด 

3.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,ตามท่ีระบุไว3ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข3อ 3 ข3อ 4 หรือ       
ข3อ 5 ข3างต3น ให3ถือว�าสัญญาฉบับน้ีสิ้นสดุลง โดยท่ีคู�สัญญาแต�ละฝKายไม�มสีิทธิ
เรียกค�าเสียหาย ค�าใช3จ�าย ค�าเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าหรือเงินหรือประโยชน,ตอบแทน
อ่ืนใดจากคู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงได3นอกจากค�าเช�า รวมถึงเงินหรือผลประโยชน,อ่ืน
ใดท่ีกองทุนรวมมีสิทธิได3รับจนถึงวันท่ีมีผลเป&นการบอกเลิกสญัญา โดยผู3เช�าจะ
ชําระให3แก�กองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ท้ังน้ี กองทุนตกลงคืนเงินประกัน
ให3แก�ผู3เช�าตามเง่ือนไขท่ีระบุไว3ในสัญญา 

4.  เมื่อสัญญาฉบับน้ีสิ้นสดุลงไม�ว�าด3วยเหตุใดก็แล3วแต� ผู3เช�าจะต3องส�งมอบทรัพย,สิน
และเอกสารหลักฐานใดๆ ท่ีอยู�ในความครอบครองของผู3เช�าอันเก่ียวเน่ืองกับ
ทรัพย,สินท่ีเช�า และ/หรือ ได3ครอบครองไว3ในนามของกองทุนรวม รวมท้ัง
เอกสารหลักฐานทางการบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพย,สินท่ีเช�าหรือกองทุนรวม 
ให3แก�กองทุนรวม หรือบุคคลท่ีกองทุนรวมกําหนดโดยไม�ชักช3าแต�ท้ังน้ีไม�เกิน
สามสิบ (30) วันนับจากวันท่ีมีผลเป&นการเลิกสัญญา 

ภาษีอากรและ
ค�าธรรมเนียม 

ผู3เช�าตกลงรับผิดชอบภาษี อากรแสตมป� ค�าธรรมเนียม และค�าใช3จ�ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช�าทรัพย,สินท่ีเช�า สําหรับระยะเวลาการเช�าตามท่ีได3ระบุไว3ในสัญญาฉบับน้ีและ
ระยะเวลาการเช�าท่ีได3มีการต�อออกไป หากกองทุนรวมได3ชําระเงินดังกล�าวไปล�วงหน3า  
ผู3เช�าตกลงชดใช3เงินดังกล�าวคืนกองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต�วันท่ีของหนังสือ
บอกกล�าวจากกองทุนรวม พร3อมด3วยดอกเบ้ียร3อยละ 15 (สิบห3า) ต�อปIซึ่งคํานวณนับแต�
วันท่ีได3ชําระเงินไปจนถึงวันท่ีได3รับชําระคืนครบถ3วน 
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(6) สัญญาเช�าอุปกรณ,และงานระบบ 

ผู3ให3เช�า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,เอ็มเอฟซี ปKาตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”) 

ผู3เช�า บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด 

ทรัพย,ท่ีเช�า อุปกรณ,และงานระบบซ่ึงใช3ในการดําเนินกิจการของโรงแรมฯ 

อัตราค�าเช�า  ผู3เช�าตกลงชําระค�าอุปกรณ,และงานระบบ ดังน้ี  
ระยะเวลา
การเช�า 

จํานวนค�าเช�ารายปG 

ปIท่ี 1 18,900,000 บาท (สิบแปดล3านเก3าแสนบาท) 

ปIท่ี 2 18,900,000 บาท (สิบแปดล3านเก3าแสนบาท) 

ปIท่ี 3 18,900,000 บาท (สิบแปดล3านเก3าแสนบาท) 

ปIท่ี 4 20,081,250 บาท (ยี่สิบล3านแปดหมื่นหน่ึงพันสองร3อยห3าสิบบาท) 

ปIท่ี 5 20,081,250 บาท (ยี่สิบล3านแปดหมื่นหน่ึงพันสองร3อยห3าสิบบาท) 

รวม 
96,862,500 บาท (เก3าสิบหกล3านแปดแสนหกหมื่นสองพันห3าร3อย
บาท) 

ระยะเวลาการเช�า กองทุนรวมตกลงให3ผู3เช�าเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าโดยมีกําหนดระยะเวลา [5 (ห3า)] ปI 
นับตั้งแต�วันท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช�าทรัพย,สินภายใต3สัญญาเช�าทรัพย,สิน 
(“ระยะเวลาการเช�า”) 

การส�งมอบการ
ครอบครอง 

ในวันท่ีเริ่มระยะเวลาการเช�า กองทุนรวมจะส�งมอบทรัพย,สินท่ีเช�าให3แก�ผู3เช�าตาม
สภาพท่ีมีการใช3งานจริงอยู�ในขณะน้ัน 

เงินประกันการเช�า  1.  เมื่อมีการลงนามในสัญญาฉบับน้ี ผู3เช�าจะวางเงินประกันไว3กับกองทุนรวมเป&น
เ งินสดจํานวน 10,040,625 บาท (สิบล3านสี่หมื่นหกร3อยยี่สิบห3าบาท)            
("เงินประกัน") เพ่ือเป&นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ีของผู3เช�า และ
เป&นประกันความเสียหายอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมอาจได3รับ 

2.  กรณีเงินประกัน ตาม (1) มีมลูค�าลดลง ผู3เช�าจะต3องวางเงินสดเพ่ิมเติมเพ่ือให3
เงินประกันมีจํานวนตามท่ีกําหนด ใน (1) ตลอดระยะเวลาการเช�า โดยผู3เช�า
จะต3องวางเงินสดดังกล�าว ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต�วันท่ีผู3เช�าได3รบัหนังสือบอก
กล�าวจากกองทุนรวม 

การต�ออายสุัญญาเช�า ในกรณีท่ีมีการต�อระยะเวลาการเช�าภายใต3สัญญาเช�าทรัพย,สิน คู�สัญญาตกลงขยาย
ระยะเวลาการเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าภายใต3สัญญาฉบับน้ีต�อไปโดยอัตโนมัติโดยมีระยะเวลา
การเช�าเท�ากับระยะเวลาการเช�าท่ีได3มีการต�อออกไปภายใต3สัญญาเช�าทรัพย,สิน 
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เหตุผดินัดหรือเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ี 
1.  ในกรณีท่ีผู3เช�าจงใจฝKาฝyนหรือจงใจไม�ปฏิบัติตามข3อตกลงท่ีระบุไว3ในสัญญาน้ี 

หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมและผู3เช�าทําข้ึนระหว�างกัน และผู3เช�าไม�สามารถ
ดําเนินการแก3ไขและปฏิบัติให3ถูกต3องตามสัญญา ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วันท่ีได3รับแจ3งหรือทราบถึงเหตุแห�งการผิดสัญญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ 
ท่ีคู�สัญญาได3ตกลงกัน เว3นแต�การฝKาฝyนดังกล�าวจะมผีลกระทบอย�างร3ายแรงต�อ
ทรัพย,สินท่ีเช�าภายใต3สญัญาฉบับน้ีและกระทบสิทธิของกองทุนรวมอย�างมี
นัยสําคัญ ให3ถือว�าเป&นเหตผุิดนัดตามสัญญาน้ีทันที 

2.  ในกรณีท่ีกองทุนรวมจงใจฝKาฝyนหรือจงใจไม�ปฏบัิติตามข3อตกลงท่ีระบุไว3ใน
สัญญาน้ีหรือสัญญาอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมและผู3เช�าทําข้ึนระหว�างกัน หรือผิด          
คํารับรองท่ีให3ไว3ในสญัญาน้ี และกองทุนรวมไม�สามารถดําเนินการแก3ไขและ
ปฏิบัติให3ถูกต3องตามสัญญาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันท่ีได3รับแจ3ง      
หรือทราบถึงเหตุแห�งการผดิสญัญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู�สัญญาได3
ตกลงกัน 

3.  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าตามกําหนดในสัญญาฉบับน้ี 
เว3นแต�จะมีการต�อระยะเวลาการเช�าออกไป 

4.  คู�สัญญาตกลงเลิกสัญญา 
5.  ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และกองทุน

รวมได3แจ3งให3ผู3เช�าทราบถึงการเลกิกองทุนรวมเป&นลายลักษณ,อักษรแล3ว 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา  

1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,ตามท่ีระบุไว3ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข3อ 1 ข3างต3น 
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได3ทันทีโดยการส�งหนังสือแจ3งแก�ผู3เช�า
และริบเงินประกันท่ีวางไว3ตามสัญญาฉบับน้ี และผู3เช�าจะต3องส�งค�าเช�ารวมถึงเงิน
หรือผลประโยชน,อ่ืนใดท่ีกองทุนรวมมีสิทธิได3รับจนถึงวันท่ีมผีลเป&นการบอกเลิก
สัญญา ให3แก�กองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิของกองทุนรวมใน
การเรยีกร3องค�าเสียหาย และ/หรือ ค�าใช3จ�ายอ่ืนใด 

2.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,ตามท่ีระบุไว3ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข3อ 2 ข3างต3น      
ผู3เช�ามสีิทธิเรียกค�าเสยีหายจากกองทุนรวมจากเหตดุังกล�าว แต�ไม�มผีลทําให3
สัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง เว3นแต�ความเสยีหายดังกล�าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝKา
ฝyนหรือจงใจไม�ปฏิบัติตามข3อตกลงท่ีระบุไว3ในสญัญาน้ี และมผีลกระทบอย�าง
ร3ายแรงต�อทรัพย,สินท่ีเช�าภายใต3สญัญาฉบับน้ี ผู3เช�ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ี
ได3ทันที โดยกองทุนตกลงคืนเงินประกันให3แก�ผู3เช�าตามเง่ือนไขท่ีระบุไว3ในสัญญา
น้ี ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิของผู3เช�าในการเรียกร3องค�าเสียหาย และ/หรือ ค�าใช3จ�ายอ่ืนใด 
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ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห�งการเลิกสัญญา 
(ต�อ)  

3.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ,ตามท่ีระบุไว3ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข3อ 3 ข3อ 4 หรือ       
ข3อ 5 ข3างต3น ให3ถือว�าสัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง โดยท่ีคู�สัญญาแต�ละฝKายไม�มีสิทธิเรียก
ค�าเสียหาย ค�าใช3จ�าย ค�าเช�าทรัพย,สินท่ีเช�าหรือเงินหรือประโยชน,ตอบแทนอ่ืนใด
จากคู�สัญญาอีกฝKายหน่ึงได3นอกจากค�าเช�า รวมถึงเงินหรือผลประโยชน,อ่ืนใดท่ี
กองทุนรวมมีสิทธิได3รับจนถึงวันท่ีมีผลเป&นการบอกเลิกสัญญา โดยผู3เช�าจะชําระ
ให3แก�กองทุนรวมภายใน 7 (เจ็ด) วัน ท้ังน้ี กองทุนตกลงคืนเงินประกันให3แก�ผู3เช�า
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว3ในสัญญา 

4.  เมื่อสัญญาฉบับน้ีสิ้นสดุลงไม�ว�าด3วยเหตุใดก็แล3วแต� ผู3เช�าจะต3องส�งมอบทรัพย,สิน
และเอกสารหลักฐานใดๆ ท่ีอยู�ในความครอบครองของผู3เช�าอันเก่ียวเน่ืองกับ
ทรัพย,สินท่ีเช�า และ/หรือ ได3ครอบครองไว3ในนามของกองทุนรวม รวมท้ัง
เอกสารหลักฐานทางการบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพย,สินท่ีเช�าหรือกองทุนรวม 
ให3แก�กองทุนรวม หรือบุคคลท่ีกองทุนรวมกําหนดโดยไม�ชักช3าแต�ท้ังน้ีไม�เกิน
สามสิบ (30) วันนับจากวันท่ีมีผลเป&นการเลิกสัญญา 

ภาษีอากรและ
ค�าธรรมเนียม 

ผู3เช�าตกลงรับผิดชอบภาษี อากรแสตมป� ค�าธรรมเนียม และค�าใช3จ�ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับ
การเช�าทรัพย,สินท่ีเช�า สําหรับระยะเวลาการเช�าตามท่ีได3ระบุไว3ในสัญญาฉบับน้ีและ
ระยะเวลาการเช�าท่ีได3มีการต�อออกไป หากกองทุนรวมได3ชําระเงินดังกล�าวไปล�วงหน3า     
ผู3เช�าตกลงชดใช3เงินดังกล�าวคืนกองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต�วันท่ีของหนังสือ
บอกกล�าวจากกองทุนรวม พร3อมด3วยดอกเบ้ียร3อยละ 15 (สิบห3า) ต�อปIซึ่งคํานวณนับแต�
วันท่ีได3ชําระเงินไปจนถึงวันท่ีได3รับชําระคืนครบถ3วน 

(7) จุดเด�นของกองทุน 

(1) กองทุนเข3าลงทุนโดยซ้ือทรัพย,สิน (Freehold) 

การเข3าซ้ือทรัพย,สินในลักษณะของการเข3าไปเป&นเจ3าของในทรัพย,สนิ ทําให3นักลงทุนมีโอกาสได3รับ
ผลตอบแทนส�วนเพ่ิมข้ึนของมูลค�าทรัพย,สินในอนาคต จากความสามารถในการสร3างรายได3ของตัว
ทรัพย,สิน ซ่ึงมีศักยภาพจากทําเลท่ีตั้งและความต3องการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมีต�อจังหวัด
ภูเก็ต โดยเฉพาะอย�างยิ่งบริเวณปKาตอง 

ศักยภาพในการสร3างรายได3ของทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมเข3าลงทุน 

(ก) ทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนครั้งแรกตั้งอยู�ในทําเลแหล�งท�องเท่ียวช้ันนําของประเทศไทย 

ทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนครั้งแรก ตั้งอยู�ท่ีหาดปKาตอง จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงถือว�าเป&น
แหล�งท�องเท่ียวของประเทศไทยท่ีสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวท้ังในประเทศและต�างประเทศได3
เป&นจํานวนมาก ดังจะเห็นได3จากเติบโตของจํานวนผู3โดยสารท่ีใช3สนามบินภูเก็ตในช�วงปI 2547 
ถึงปI 2556 อยู�ในระดับเฉลีย่ร3อยละ 10.7 โดยในปI 2555 มีจํานวนผู3โดยสารระหว�างประเทศ 
และผู3โดยสารภายในประเทศ รวมจํานวน 3.2 และ 2.5 ล3านคน ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา
อัตราการเข3าพักของนักท�องเท่ียวในโรงแรมเขตปKาตอง ในปI 2555 อยู�ท่ีระดับร3อยละ 82     
ซ่ึงสูงกว�าอัตราการเข3าพักเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต และเขตอ่ืนๆ ได3แก� เขตบางเทา เขตกะรน 
กะตะ และเขตไม3ข3าว ท่ีระดับร3อยละ 60 ร3อยละ 80 ร3อยละ 78 ตามลําดับ 
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(ข) ทรัพย,สินท่ีกองทุนจะเข3าลงทุนมีฐานลูกค3าท่ีกว3าง 

โรงแรมปKาตองเฮอริเทจเป&นโรงแรมระดบัขนาดกลางท่ีมุ�งเน3นการทําการตลาดในกลุ�มลูกค3า
ระดับกลางซ่ึงเป&นตลาดขนาดใหญ� เมื่อเปรยีบเทียบกับระดับบน หรือระดับหรูหรา โดยฐาน
ลูกค3านักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมีการเติบโตสูงสดุในขณะน้ี เป&นกลุ�มข้ัวอํานาจเศรษฐกิจใหม� 
(BRIC) ได3แก� จีน บราซิล รัสเซีย และอินเดีย ซ่ึงมีค�าใช3จ�ายต�อคนต�อวันอยู�ในระดับกลาง 
ประมาณ 4,500-5,200 บาท ซ่ึงถือว�าเป&นกลุ�มลูกค3าเปPาหมายของโรงแรมปKาตองเฮอริเทจ 
และกลุ�มนักท�องเท่ียวชาวไทยส�วนใหญ�เลือกพักในโรงแรมระดับขนาดกลาง หรือช้ันประหยัด
มากกว�าโรงแรมระดับบน หรือระดับหรหูรา ดังน้ันการลงทุนของกองทุนในโรงแรมปKาตอง          
เฮอรเิทจ จึงเป&นการเจาะกลุ�มลกูค3าท่ีมีฐานจํานวนมาก และมีศกัยภายในการเติบโต และ        
ในขณะเดยีวกันมีความเสี่ยงต�อความผันผวนต�อสภาพเศรษฐกิจท่ีน3อยกว�าโรงแรมระดับบน 
หรือระดับหรูหรา 

(ค) มีการลดความเสี่ยงของผลตอบแทนผ�านค�าเช�าคงท่ี 

จากโครงสร3างการจัดหาผลประโยชน,ของกองทุนรวม กองทุนรวมจะได3รับค�าเช�าคงท่ีจาก
บริษัท  ปKาตอง เฮอรเิทจ จํากัด ในฐานะผู3เช�าทรัพย,สิน ตลอดระยะเวลาการเช�า ซ่ึงค�าเช�าคงท่ี
ดังกล�าวจะช�วยให3กองทุนมีรายได3ท่ีแน�นอนและสม่าํเสมอตลอดระยะเวลา 5 ปI ข3างหน3า       
ซ่ึงบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด จะต3องชําระให3แก�กองทุนรวม นอกจากน้ี ในช�วง 5 ปIแรก
นับแต�วันท่ีกองทุนรวมได3ลงทุนในทรัพย,สินท่ีกองทุนจะเข3าลงทุนครัง้แรก บริษัท ปKาตอง          
เฮอรเิทจ จํากัด ตกลงท่ีจะวางเงินประกันรายได3ค�าเช�าท่ีกองทุนรวมจะได3รับ เป&นเงินสด
จํานวนเท�ากับรายได3ค�าเช�ารายเดอืนในปIสุดท3ายรวมจํานวน 6 เดือน หรือเท�ากับ 44,625,000 
บาท ซ่ึงกระบวนการชดเชยรายได3ค�าเช�าดังกล�าวเป&นการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการผิดนัด
ชําระค�าเช�าให3แก�กองทุนรวมได3 

(2) เป&นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดบัขนาดกลางท่ีมีโอกาศและศักยภาพในการเติบโตสูง 

อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของประเทศไทยมีแนวโน3มการเติบโตท่ีด ี โดยเฉพาะอย�างยิ่งปCจจัยสนับสนุน
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหม� โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ประเทศจีน รสัเซีย และ
อินเดีย โดยนักท�องเท่ียวจากท้ังสามประเทศน้ีเป&นกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีถือว�าเป&นสัดส�วนท่ีสําคัญของ
ประเทศไทย โดยจะเห็นได3จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจํานวนนักท�องเท่ียวดังกล�าวท่ีเดินทางเข3ามาใน
ประเทศไทย ในปI 2556 อยู�ในระดับร3อยละ 68.80 ร3อยละ 31.90 และร3อยละ 3.60 ตามลําดับ 

4.2 การลงทุนในอนาคต 

ภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวมบรษัิทจัดการ ไม�สามารถลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือให3ได3มาหรือมไีว3ซึ่งอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการ
เช�าอสังหาริมทรัพย,ได3 แต�อย�างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย,           
ให3เป&นทรัสต,เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย, (REITs) โดยการแปลงสภาพดังกล�าวจะเป&นไปตามหลักเกณฑ,ท่ีกําหนด      
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว�าด3วยการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,ให3เป&นทรัสต,เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย, และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว�าด3วยการออกและเสนอขายหน�วยทรัสต,ของทรัสต,เพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย, หรือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย,ให3เป&นทรสัต,เพ่ือการลงทุนในอสังหารมิทรัพย,ได3สาํเร็จ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนเพ่ือให3ได3มาและมไีว3
ซ่ึงอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, ดังน้ี 
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(1) การลงทุนเพ่ิมเติม และ/หรือ ปรบัการลงทุน (Investment Portfolio) โดยอาจทําการซ้ือ ขายอสงัหาริมทรัพย,
หรือสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,ให3กับกองทุน โดยมีแนวทางการลงทุนและบริหารจัดการภายใต3ขอบเขตและ
ทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค,และนโยบายการลงทุน โดยเบ้ืองต3นจะมุ�งเน3นการลงทุนในหรือมีไว3ซึ่งอสังหาริมทรัพย,
ประเภทท่ีดินพร3อมอาคารสิ่งปลูกสร3าง ห3องชุด โรงแรม หอพัก และเซอร,วิส อพาร,ทเมนท, เป&นต3น 

(2) การลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรพัย, หลักทรัพย,อ่ืน และ/หรอื การหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใดตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง ท้ังท่ีมีผลบังคับใช3อยู�
ปCจจุบันและท่ีจะแก3ไขเพ่ิมเตมิในอนาคต 

(3) การลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพย,สินท่ีกองทุนเข3าลงทุนครั้งแรก เช�น ในกรณีท่ีผู3เช�าดําเนินการก�อสร3างอาคารและสิ่งปลูก
สร3างเพ่ิมในอนาคตบนท่ีดินท่ีเป&นทรัพย,สินของกองทุนรวม โดยมเีง่ือนไขเป&นไปตามข3อตกลงระหว�างกองทุนรวม
และผู3เช�า ท้ังน้ี ผู3เช�าเป&นผู3รับผดิชอบค�าใช3จ�ายในการดําเนินการตามข3อน้ีเองท้ังสิ้น 

อน่ึง บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชน,ของกองทุนรวมโดยรวมเป&นสําคัญ และการลงทุนของกองทุนรวมจะเป&นไปตาม
ขอบเขตท่ีระบุในโครงการน้ี และไม�ขัดหรือแย3งกับประกาศท่ีเก่ียวข3อง 

4.3 ความเสีย่งในการลงทุนของกองทุนรวม  

ผู3ลงทุนควรศึกษาปCจจัยความเสีย่งของกองทุนรวมอย�างละเอียดก�อนการตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงอันเป&นผลมาจากปCจจัย
หลายประการ ซ่ึงรวมถึงปCจจัยความเสี่ยงตามท่ีได3ระบุไว3ในท่ีน้ี ความไม�แน�นอนท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงความเสีย่งอ่ืนๆ เช�น 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีบริษัทจัดการไม�อาจควบคุมหรือคาดหมายได3ในขณะน้ี แต�อาจกลายเป&นความเสี่ยงท่ี
มีนัยสําคัญในอนาคตซ่ึงหากเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบต�อกองทุนรวมและมลูค�าหน�วยลงทุนของกองทุนรวม 

คําอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบรหิารของบริษัทจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือ 
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงข3อใดข3อหน่ึงไม�ถือเป&นข3อยืนยันว�าความเสี่ยงต�างๆ ตามท่ีระบุในเอกสาร
ฉบับน้ีจะลดลงหรืออาจไม�เกิดข้ึน เน่ืองจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังข้ึนอยู�กับปCจจัย
หลายประการท่ีอยู�นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(1) ความเสี่ยงจากการท่ีคู�สัญญาไม�ปฏิบัติตามสัญญาท่ีเกี่ยวข7อง 

ในการลงทุนและบริหารอสังหารมิทรัพย,ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเข3าทําสญัญาจะซ้ือจะขายทรัพย,สินซ่ึงใช3ในการ
ประกอบกิจการโรงแรม อันได3แก� สัญญาจะซ้ือจะขายทรัพย,สิน สัญญาจะซ้ือจะขายเฟอร,นิเจอร, อุปกรณ,และงานระบบ 
สัญญาเช�าทรัพย,สิน สัญญาเช�าเฟอร,นิเจอร, และสัญญาเช�าอุปกรณ,และงานระบบ และ/หรือ สัญญาต�างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย,สินของกองทุนรวมเพ่ือประโยชน,ในการจัดหาผลประโยชน,ในอสงัหาริมทรัพย,ของ
กองทุนรวม และดําเนินการใดๆ เพ่ือให3คู�สัญญาปฏิบัตติามข3อกําหนดและเง่ือนไขในสัญญา 

อย�างไรก็ดี ถึงแม3จะมีข3อกําหนดในสัญญาต�างๆ ท่ีเก่ียวข3องก็ตาม คู�สัญญาอาจไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัตผิดิคํารับรองข3อกําหนด
และเง่ือนไขของสญัญาหรือเกิดเหตุการณ,ใดๆ อันเป&นเหตุแห�งการเลิกหรือผิดสญัญาได3 ในกรณเีช�นว�าน้ี แม3กองทุนรวมจะมี
สิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญา เรียกค�าเสียหาย ตลอดจนเรยีกค�าขาดประโยชน,และเรียกร3องเพ่ือให3ได3มาซ่ึงทรัพย,สินตามท่ีกองทุน
รวมชําระราคาไปแล3วก็ตาม แต�กองทุนรวมอาจไม�สามารถบังคับให3เป&นไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข3อกําหนดและ
เง่ือนไขในสัญญา หรือคู�สญัญาอาจปฏิเสธไม�ชําระค�าเสียหายตามท่ีกองทุนรวมเรียกร3อง ดังน้ัน กองทุนรวมจึงอาจต3องนํา
เรื่องดังกล�าวเข3าสู�กระบวนการยตุธิรรมโดยการฟPองร3องต�อศาลท่ีเก่ียวข3อง ซ่ึงการดําเนินการดังกล�าว บริษัทจัดการ         
ไม�สามารถคาดการณ,ได3ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินท่ีกองทุนรวมจะได3รับชดเชยเยียวยา
จากความเสียหายต�างๆ ดังกล�าว นอกจากน้ี ผลแห�งคดีข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของศาลท่ีเก่ียวข3อง และถึงแม3ศาลจะม ี          
คําพิพากษาให3กองทุนรวมชนะคด ีกองทุนรวมอาจไม�สามารถบังคับให3เป&นไปตามคําพิพากษาของศาลได3 ผู3ถือหน�วยลงทุนจึง
มีความเสี่ยงท่ีจะไม�ได3รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ,ไว3  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  6600  

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมสามารถใช3สิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายใต3สญัญาเช�า กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในการ
หาผู3เช�ารายใหม� หรือหากสามารถหาผู3เช�ารายใหม�ได3 กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในการตกลงกับผู3เช�ารายใหม�ให3ข3อกําหนด
และเง่ือนไขในสัญญาเช�าฉบับใหม�เป&นไปตามสญัญาเช�าฉบับเดมิ 

(2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระค�าเช�าของผู7เช�า 

กองทุนรวมได3ตกลงท่ีจะปล�อยเช�าทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนครั้งแรกให3กับผู3เช�าเป&นระยะเวลา 5 ปI โดยมีการตกลง
ค�าเช�าท่ีจะต3องชําระให3กับกองทุนรวมในอัตราท่ีคงท่ีแน�นอน ดงัน้ัน ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู3เช�าและ
ความสามารถในการชําระค�าเช�าของผู3เช�าดังกล�าวจะส�งผลกระทบโดยตรงต�อรายได3ของกองทุนรวมอย�างมีนัยสําคัญ อย�างไร
ก็ดี เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการผดินัดชําระค�าเช�าของผู3เช�า กองทุนรวมตกลงให3ผู3เช�าวางหลักประกันการเช�าเป&น
มูลค�าเท�ากับ 44,625,000 บาท ซ่ึงเทียบเท�ากับค�าเช�ารายเดือนของปIการเช�าสุดท3ายจํานวน 6 เดือน โดยเป&นเงินสดท้ังหมด 
ซ่ึงกองทุนรวมสามารถเรียกเงินจํานวนดังกล�าวเพ่ือชดเชยค�าเช�าให3แก�กองทุนรวมได3 หากกองทุนรวมไม�สามารถเรียกเก็บค�า
เช�าจากผู3เช�าได3ตามกําหนด และหากมีการหักเงินประกันการเช�าดงักล�าว กองทุนรวมจะดําเนินการเรียกเก็บเงินประกันการ
เช�าเพ่ิมเตมิเพ่ือให3กองทุนรวมมีหลักประกันการเช�าครบตามจํานวนท่ีกําหนดตลอดอายุสญัญาเช�า 

เน่ืองจาก กองทุนรวมจะได3รบัค�าเช�าจากผู3เช�าตามสัญญาเช�าซ่ึงเป&นท่ีมาของรายได3หลักเพียงแหล�งเดียวของกองทุนรวม 
ดังน้ัน หากผู3เช�าดังกล�าวมีปCญหาทางการเงิน ซ่ึงส�งผลกระทบต�อความสามารถในการชําระค�าเช�า ผู3เช�าอาจจะไม�ชําระค�าเช�า 
หรือยอมเลิกสญัญาเช�าก�อนกําหนด และกองทุนรวมไม�สามารถหาผู3เช�ารายใหม�มาทดแทนผู3เช�าดังกล�าวได3 สิ่งเหล�าน้ีอาจ
ส�งผลกระทบโดยตรงต�อรายได3ของกองทุนรวม ถึงแม3ว�ากองทุนรวมจะมสีิทธิเรียกร3องค�าเสียหายและริบเงินประกันจากผู3เช�า
ก็ตาม 

(3) ความเสี่ยงจากการแข�งขนั 

ปCจจุบันความนิยมในการท�องเท่ียวบริเวณปKาตอง จังหวัดภเูก็ต เพ่ิมสูงข้ึนมาก ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวดังกล�าวได3
ดึงดูดให3ผู3ประกอบการรายใหม�เข3ามาทําธุรกิจโรงแรมในบริเวณปKาตองเพ่ิมมากข้ึน และเมื่อรวมกับผู3ประกอบการท่ีเปOด
ให3บริการอยู�แล3วในปCจจุบัน จึงทําให3มีโอกาสเกิดการแข�งขันท่ีรุนแรง และอาจทําให3เกิดการลดราคาเพ่ือดึงดูดลูกค3าให3มาใช3
บริการ ซ่ึงการแข�งขันดังกล�าวอาจส�งผลกระทบในเชิงลบต�อการประกอบธุรกิจของผู3เช�าทรัพย,สินของกองทุนรวม นอกจากน้ี 
บริษัทคู�แข�งหลายแห�งอาจมีแหล�งเงินทุนและปCจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ เช�น มีเชนโรงแรมให3บริการ เป&นต3น ท่ีอาจเอ้ือให3สามารถ
แข�งขันกับกองทุนรวมได3 ซ่ึงการแข�งขันดังกล�าวอาจเพ่ิมต3นทุนในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย, หรือลดอัตราการเช�า 
และ/หรือ อัตราค�าเช�าท่ีกองทุนรวมเรียกเก็บจากผู3เช�า 

(4) ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไม�ต�อสัญญาเช�า 

ในกรณีท่ีสญัญาเช�ามีการยกเลิกสญัญาก�อนครบกําหนดอายสุัญญาเช�า หรือในกรณีท่ีสภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมมีการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงอาจจะส�งผลให3ผู3เช�าเรียกร3องให3มีการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในสัญญาเช�า ซ่ึงเง่ือนไขท่ีปรับเปลี่ยนดังกล�าว       
อาจเป&นเง่ือนไขท่ีเป&นการเอ้ือประโยชน,ต�อกองทุนรวมน3อยลงหากเปรียบเทียบกับสัญญาเช�าท่ีได3ทําไว3ในปCจจุบัน หรือใน
กรณีท่ีผู3เช�าไม�ต�ออายุสญัญาเช�าและกองทุนรวมไม�สามารถหาผู3เช�ารายใหม�มาทดแทนผู3เช�ารายเดิมได3ในเวลาอันสมควร 
กรณีและเหตุการณ,ต�างๆ ดังกล�าวข3างต3นอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อกระแสเงินสดและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมจําเป&นต3องเลกิสัญญากับผู3เช�า เน่ืองจากผู3เช�าไม�ยอมจ�ายค�าเช�าหรือหรือผดิสญัญาเช�าน้ัน อาจใช3เวลาใน
การหาผู3เช�ารายใหม�นานเกินกว�า 3 – 6 เดือน ซ่ึงความล�าช3าดังกล�าวอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อรายได3ของกองทุนรวม 
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(5) ความเสี่ยงในการจัดหาผู7เช�ารายใหม� 

การท่ีผู3เช�าไม�สามารถปฏิบัตติามข3อกําหนดและหน3าท่ีภายใต3สัญญาเช�าได3 อาจเป&นเหตุให3ผดิเง่ือนไขการเลิกสัญญาก�อนครบ
อายุของสัญญาเช�า จะส�งผลกระทบต�อค�าเช�าท่ีกองทุนรวมจะได3รับ ท้ังน้ี กองทุนรวมอาจต3องดําเนินการหาผู3เช�ารายใหม�       
ถ3าหากกองทุนรวมไม�สามารถหาผู3เช�ารายใหม�ได3ภายในเวลาอันควร หรือไม�สามารถเจรจาตกลงกับคู�สญัญารายใหม�ในสญัญา
เช�าฉบับใหม�โดยมีข3อกําหนดท่ีเป&นประโยชน,ต�อกองทุนรวมได3 กระแสรายได3ของกองทุนรวมอาจหยดุชะงักหรือลดลง ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบในทางลบอย�างมีนัยสาํคัญต�อผลประกอบการของกองทุนรวม 

อย�างไรก็ตาม ด3วยความสามารถในการสร3างรายได3ของตัวทรัพย,สิน ซ่ึงมีศักยภาพจากทําเลท่ีตั้งและความต3องการท�องเท่ียว
ของนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมีต�อจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอย�างยิ่งบริเวณปKาตองท่ีเพ่ิมข้ึนน้ัน ทําให3บริษัทจัดการเช่ือมั่นว�า       
จะสามารถจัดหาผู3เช�ารายใหม�ท่ีจะเข3าทดแทนผู3เช�ารายเดิมได3 

(6) ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผู7เช�า 

การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเป&นธุรกิจอสังหาริมทรัพย,ท่ีมีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย,
ประเภทอ่ืนๆ เช�น ธุรกิจศูนย,การค3า อาคารสํานักงานให3เช�า เป&นต3น เน่ืองจากการประกอบกิจการดงักล�าวข้ึนอยู�กับปCจจัย
แวดล3อมหลายด3าน ดังน้ัน การท่ีกองทุนรวมให3เช�าทรัพย,สินของกองทุนรวมแก�ผู3เช�าเพ่ือให3นําทรัพย,สินไปประกอบกิจการ
โรงแรม ความสามารถในการดําเนินกิจการโรงแรมของผู3เช�าอาจส�งผลกระทบต�อความสามารถในการชําระเงินค�าเช�า การต�อ
สัญญาเช�าหรือการยกเลิกสญัญาเช�าก�อนครบกําหนด ซ่ึงล3วนแต�ส�งผลกระทบโดยตรงต�อผลประกอบการของกองทุนรวม
ท้ังสิ้น 

อย�างไรก็ดี กองทุนรวมได3กําหนดค�าเช�าเป&นค�าเช�าคงท่ีตลอดอายสุัญญาเช�าโดยแบ�งชําระค�าเช�าคงท่ีเป&นรายเดือน โดยให3มี
การปรับอัตราค�าเช�าทุก 3 ปI ซ่ึงจะทําให3ความเสี่ยงจากการดําเนินกิจการโรงแรมของผู3เช�าลดลง 

(7) ความเสี่ยงจากการท่ีค�าเช�าท่ีกองทุนรวมได7รับอาจไม�เป;นไปตามภาวะตลาด 

เน่ืองจากกองทุนรวมกําหนดค�าเช�าเป&นค�าเช�าคงท่ีโดยให3มีการปรับอัตราค�าเช�าทุก 3 ปI ซ่ึงอาจก�อให3เกิดความเสี่ยงว�าค�าเช�า
ท่ีกองทุนรวมได3รับอาจต่ํากว�าท่ีควรจะเป&นในกรณีท่ีสภาวะตลาดของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตได3รับความนิยม
จากนักท�องเท่ียว และสามารถให3เช�าในราคาท่ีสูงข้ึนมาก 

อย�างไรก็ดี การกําหนดค�าเช�าคงท่ีตามท่ีกล�าวไว3ข3างต3นจะช�วยลดความผันผวนของรายได3ท่ีกองทุนรวมจะได3รับกรณีท่ีสภาวะ
ตลาดไม�เป&นไปตามท่ีคาดการณ,ไว3  

(8) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงด3านการดาํเนินการ และการใช3ประโยชน,ในทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3า
ลงทุนครั้งแรก แม3ว�ากองทุนรวมจะต3องจัดให3มีการประกันภยัในทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนครั้งแรกอย�างเพียงพอ
และเหมาะสมตามข3อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข3องแล3วก็ตาม แต�กองทุนรวมอาจไม�สามารถจัดทําประกันภัยท่ีคุ3มครอง
ความเสีย่งบางประเภทท่ีอาจเกิดข้ึนได3 เช�น ความสญูเสียจากสงคราม หรือการก�อการร3าย เป&นต3น (หรือแม3ว�ากองทุนรวม
สามารถจัดหาประกันภัยได3 แต�อัตราเบ้ียประกันอาจไม�คุ3มกับผลประโยชน,ทางเศรษฐกิจท่ีกองทุนรวมอาจได3รับ) หรือกองทุน
รวมอาจไม�สามารถใช3สิทธิเรียกร3องตามท่ีระบุในกรมธรรม,ประกันภยัท่ีเก่ียวข3องได3ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน หรืออาจเกิด
ความล�าช3าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม,ประกันภยัดังกล�าวได3โดยท่ีไม�ใช�ความผิดของกองทุนรวม 

กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ,ร3ายแรงท่ีกองทุนรวมอาจไม�ได3รับการชดเชย
ความเสยีหายอย�างเพียงพอหรือไม�สามารถจัดให3มีการประกันภยัประเภทดังกล�าวได3 ซ่ึงอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อ
ผลตอบแทนท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนคาดว�าจะได3รับ 
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อย�างไรก็ตาม ภายใต3ข3อกําหนดของสัญญาเช�าทรัพย,สิน กองทุนรวมตกลงจะจัดให3มีการทําประกันวินาศภัยท่ีครอบคลุม
ความเสีย่งภัยในทรัพย,สิน (All Risks Insurance) รวมถึงการทําประกันภัยบุคคลภายนอก  

(9) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวณคืนท่ีดิน 

กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในกรณีท่ีมีการเวนคืนทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมลงทุนโดยหน�วยงานของรัฐ ซ่ึงทําให3กองทุนรวม          
ไม�อาจใช3ทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมลงทุนเพ่ือประโยชน,ในการดําเนินธุรกิจต�อไปได3 

อย�างไรก็ดี ในกรณีท่ีเกิดการเวนคืนดังกล�าว กองทุนรวมอาจไม�ได3รับค�าชดเชยจากการเวนคืนหรือได3รับค�าชดเชยดังกล�าว
มากกว�าหรือน3อยกว�ามลูค�าท่ีกองทุนรวมใช3ในการลงทุนในทรัพย,สนิซ่ึงอาจส�งผลให3ผลตอบแทนท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนจะได3รับ
จากการลงทุนไม�เป&นไปตามท่ีได3ประมาณการไว3ท้ังในส�วนของเงินปCนผลและเงินลดทุน 

ในส�วนของข3อมูลจากบริษัทประเมินท่ีกองทุนได3ว�าจ3าง ณ ปCจจุบันท่ีสามารถตรวจสอบได3ในเบ้ืองต3นพบว�าท่ีตั้งของทรัพย,สิน
ของกองทุนรวมท่ีจะลงทุนดังกล�าวไม�ตกอยู�ภายใต3เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ท้ังน้ี บริษัทจัดการไม�สามารถประเมินถึง
โอกาสในการถูกเวนคืนได3 เน่ืองจากการเวนคืนท่ีดินเป&นนโยบายและความจําเป&นในการใช3พ้ืนท่ีของรัฐบาลในเวลาน้ัน 

(10) ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นเมื่อต7องมีการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย�ของกองทุนรวม 

อสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวมจะต3องซ�อมแซมและปรับปรุงให3ปลอดภัย ทันสมัย และสอดคล3องกับความต3องการของกลุ�ม
ลูกค3าเปPาหมาย เพ่ือให3ลูกค3าพึงพอใจและกลับเข3ามาใช3บริการอย�างต�อเน่ือง โดยปกติการปรับปรุงหรือการซ�อมแซม
บํารุงรักษาประจําปIจะไม�ก�อให3เกิดผลกระทบต�อการดําเนินงานมากนัก ยกเว3นในกรณีท่ีเป&นการปรบัปรุงซ�อมแซมครั้งใหญ�
ซ่ึงเป&นการปรับปรุงเพ่ือเปลีย่นแปลงภาพลักษณ,ของอสังหาริมทรัพย,ท้ังภายในและภายนอก หรือเป&นการเปลีย่นแปลงงาน
ระบบท่ีสําคัญ ซ่ึงจะดําเนินการตามระยะเวลาท่ีผู3เช�าหรือกองทุนรวมเห็นว�าเหมาะสม ซ่ึงโดยปกติแล3วกิจการจะไม�หยดุ
ดําเนินการในช�วงการปรับปรุงน้ันๆ อย�างไรก็ดี การปรบัปรุงอสงัหาริมทรัพย,เป&นส�วนๆ อาจส�งผลกระทบต�อรายได3ของ
กองทุนรวมในส�วนท่ีถูกปรับปรุง 

ท้ังน้ี โรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ซ่ึงเป&นทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนครั้งแรก ได3ทําการซ�อมแซมปรับปรุงสภาพโรงแรม
ครั้งใหญ�ในช�วงปIท่ีผ�านมา เมื่อปลายปI 2555  

(11) ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกจิการ 

ผู3เช�าจะดําเนินการเพ่ือให3ได3รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช3ในการประกอบกิจการโรงแรม 
หากผู3เช�าไม�ได3รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู3เช�าถูกยกเลิก เพิกถอน หรือไม�
มีการต�ออายุ จะมีผลกระทบในทางลบต�อผู3เช�า กล�าวคือจะทําให3ผู3เช�าไม�สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต�อไปได3 ท้ังน้ี อาจเป&น
ผลให3ผู3เช�าไม�สามารถปฏิบัติตามข3อกําหนดและเง่ือนไขภายใต3สญัญาเช�ากับกองทุนรวมได3 

อีกท้ังตามกฎหมายแล3วใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมจะต3องมีการต�ออายเุมื่อใบอนุญาตหมดอายุลง หากใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมของผู3เช�าถูกยกเลิกหรือไม�มีการต�ออาย ุ หรือผู3เช�าไม�สามารถดําเนินการเพ่ือให3ได3รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม (บางส�วนหรือท้ังหมด) อาจจะทําให3มผีลกระทบในทางลบต�อผู3เช�า กล�าวคือจะทําให3ผู3เช�าไม�สามารถ
ดําเนินกิจการโรงแรม (บางส�วนหรือท้ังหมด) ต�อไปได3 อาจทําให3ผู3เช�าไม�สามารถชําระค�าเช�าให3แก�กองทุนรวม และอาจเป&น
ผลให3ไม�สามารถปฏิบัตติามข3อกําหนดและเง่ือนไขภายใต3สญัญาเช�าได3 นอกจากน้ี กฎเกณฑ,หรือข3อบังคับต�างๆ และแนวทาง
พิจารณาอนุญาตของเจ3าหน3าท่ีของหน�วยงานท่ีเก่ียวข3องกับการขอต�อใบอนุญาตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได3ในอนาคตซ่ึง
อาจจะทําให3การขอต�อใบอนุญาตล�าช3า หรืออาจจะไม�สามารถต�อใบอนุญาตได3 ท้ังน้ี โรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ซ่ึงเป&น
ทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนครั้งแรกได3รับเอกสารท่ีเก่ียวข3องกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมท่ีครบถ3วน ซ่ึง
ส�งผลให3โรงแรมมีความพร3อมต�อการประกอบกิจการโรงแรม 
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(12) ความขัดแย7งทางผลประโยชน�ระหว�างกองทุนรวม เจ7าของอสงัหาริมทรัพย�ท่ีกองทุนรวมจะเข7าลงทุนคร้ังแรก และ
บริษัท ป�าตอง เฮอริเทจ จํากัด ผู7ประกอบกิจการโรงแรมท่ีอาจก�อให7เกิดผลกระทบต�อการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ความขัดแย3งทางผลประโยชน,ระหว�างกองทุนรวมกับบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิในทรัพย,สินท่ีกองทุน
รวมจะเข3าลงทุน และในฐานะผู3เช�าอสังหาริมทรัพย, ตลอดจนผู3ประกอบกิจการในการจัดการทรัพย,สนิท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
อาจเกิดข้ึนได3 ถึงแม3ว�า บรษัิทจัดการจะได3กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน3าท่ีของผู3เช�าอสังหาริมทรัพย,อย�าง
ระมัดระวัง เน่ืองจากผู3มีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัทดังกล�าว ตลอดจนบริษัทในเครือ เป&นเจ3าของอสังหาริมทรัพย,
ประเภทโรงแรมท่ีเปOดบริการแล3วนอกเหนือจาก โรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ ได3แก� โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอร,ท แอนด, สปา  
หัวหิน และ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช วิลล�า กุยบุรี อย�างไรก็ตาม โรงแรมดังกล�าว มีความแตกต�างกัน ไม�ว�าจะเป&นเรื่องของ
ทําเลท่ีตั้ง ราคา การให3บริการ สถาปCตยกรรมและการตกแต�ง สิ่งอํานวยความสะดวก และขนาดของห3องพัก โดยมี
รายละเอียดดังต�อไปน้ี  

ด3านขนาดห3องพัก และกลุ�มลูกค3า: โรงแรมเทวัญ ดารา รสีอร,ท แอนด, สปา หัวหิน ซ่ึงตั้งอยู�ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ,        
เป&นโรงแรมในระดับหรู (Luxury 5 ดาว) ในขณะท่ีโรงแรม ปKาตอง เฮอริเทจ เป&นโรงแรมในระดบัขนาดกลาง (Mid Scale) 
ท่ีราคาห3องพักเฉลี่ยต่ํากว�าเป&นอย�างมากทําให3มีกลุ�มลูกค3าเปPาหมายท่ีแตกต�างกัน 

ด3านทําเลท่ีตั้ง: สถานท่ีตั้งของโรงแรมเทวัญ ดารา ท้ัง 2 แห�งท่ีอยู�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ, เป&นท่ีเงียบสงบ เหมาะแก�การ
พักผ�อนอยู�ภายในโรงแรมหรือท�องเท่ียวในบริเวณใกล3เคียง ขณะท่ีหาดปKาตอง ซ่ึงเป&นท่ีตั้งของโรงแรมปKาตอง เฮอรเิทจ จะมี
ความคึกคักมากกว�า จึงดึงดดูนักท�องเท่ียวท่ีชอบการเท่ียวภายนอกโรงแรมมากกว�า  

ช่ือโรงแรมและเครื่องหมายการค3า: ปCจจุบันบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด เป&นเจ3าของลิขสิทธ์ิช่ือและเครื่องหมายการค3า
นามว�า “ปKาตอง เฮอริเทจ” เพ่ือใช3ในการประกอบกิจการโรงแรม ซ่ึงภายหลังจากการลงทุนของกองทุนรวมแล3ว บริษัท           
ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ตกลงยนิยอมให3กองทุนรวมใช3ช่ือและเครือ่งหมายการค3า “ปKาตอง เฮอริเทจ” ต�อไปได3 โดยไม�คดิ
ค�าลิขสิทธ์ิหรือค�าธรรมเนียมใดๆ จากกองทุนรวม นอกจากน้ี บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด จะไม�สามารถใช3ช่ือน้ีได3อีก 
ตราบเท�าท่ีกองทุนยังคงลงทุนในโครงการโรงแรมปKาตอง เฮอริเทจ 

ถึงแม3ว�า โอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย3งทางผลประโยชน,จะลดลงจากเหตุผลดังกล�าวข3างต3น แต�เน่ืองจากธุรกิจหลักของผู3มี
อํานาจในการบริหารจัดการในบรษัิท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด คือ การพัฒนาและลงทุนในโรงแรม ดังน้ัน ในอนาคต 
กรรมการดังกล�าว จึงอาจจะพัฒนาโรงแรมในระดับขนาดกลาง ( Mid Scale) และบริหารจัดการเอง หรือใช3แบรนด,โรงแรม
ในระดับขนาดกลาง (Mid Scale) อ่ืน ซ่ึงอาจก�อให3เกิดความขัดแย3งทางผลประโยชน,ระหว�างกองทุนรวมและผู3เช�าหรือ
กรรมการได3 

(13) ความเสี่ยงจากการลดลงของนักท�องเท่ียวต�างชาติ 

นักท�องเท่ียวชาวจีนถือเป&นกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญต�อธุรกิจการท�องเท่ียวของไทย โดยถือว�าเป&นนักท�องเท่ียวท่ี
มีสัดส�วนมากท่ีสุดในบรรดานักท�องเท่ียวต�างประเทศ โดยในปI 2556 มีนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข3าประเทศไทยท้ังสิ้น
ประมาณ 4.7 ล3านคน คิดเป&นร3อยละ 17.6 ของจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศท้ังหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปI 2554 ท่ีมี
นักท�องเท่ียวชาวจีนท้ังสิ้นประมาณ 1.7 ล3านคน คิดเป&นเพียงร3อยละ 9.0 ของจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศท้ังหมด
เท�าน้ัน 

จากการท่ีรัฐบาลจีนได3ออกกฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร, ซ่ึงมผีลบังคับใช3ตั้งแต�เดือนตลุาคม 2556 ทําให3ราคาค�าทัวร,ท่ีเรียก
เก็บจากลูกค3าปรับสูงข้ึน ส�งผลกระทบต�อภาวะการท�องเท่ียวของไทยโดยตรง ทําให3มีนักท�องเท่ียวจากจีนเข3ามาท�องเท่ียว      
ในประเทศไทยลดลง ซ่ึงเห็นได3จากในช�วงไตรมาสสุดท3ายของปI 2556 (เดือนตลุาคมถึงเดือนธันวาคม) นักท�องเท่ียวชาวจีน
เดินทางมาไทยเฉลีย่เดือนละ 319,383 คน ลดลงจากในช�วง 9 เดือนแรกของปI 2556 ท่ีมีชาวจีนเดินทางเข3ามาท�องเท่ียว           
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ในประเทศไทยเฉลีย่เดือนละ 416,336 คน แต�ถ3าหากพิจารณาจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข3าประเทศไทย ในช�วง 
ไตรมาสท่ี 4 ของปI 2556 เปรยีบเทียบกับช�วงเดียวกันของปI 2555 ซ่ึงมีนักท�องเท่ียวชาวจีนเดินทางเข3ามาเฉลีย่เดือนละ 
281,871 คน จะพบว�ามีจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนยังคงมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร3อยละ 13.3 

อย�างไรก็ตาม ผลกระทบจากการออกกฎหมายฉบับดังกล�าวจะส�งผลต�อจํานวนนักท�องเท่ียวในระยะสั้นเท�าน้ัน และ          
จะปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนตามลําดับ จากแนวโน3มการคลายความเข3มงวดในทางปฏิบัติของทางการจีน ตลอดจนการเป&น
แหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความคุ3มค�าทางการเงิน และการเติบโตของสายการบินต3นทุนต่ําท่ีมเีท่ียวบินตรงมาจากหลายเมืองสําคัญ
ในต�างประเทศมายังจังหวัดภเูก็ต 

(14) ความเสี่ยงโดยท่ัวไปจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ 

อสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนจัดอยู�ในกลุ�มของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ดังน้ัน ปCจจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
โดยท่ัวไป ซ่ึงรวมถึง อัตราเงินเฟPอ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคา
อสังหาริมทรัพย, รวมถึงนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห�งประเทศไทย และหน�วยงานราชการอ่ืนท่ี
อาจส�งผลกระทบต�อภาวะเศรษฐกิจท้ังเชิงมหภาคและจุลภาค ตลอดจนความต3องการท�องเท่ียวของกลุ�มนักท�องเท่ียวท้ังใน
และต�างประเทศ เช�น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในประเทศและระหว�างประเทศ ค�าเงินบาท การแพร�ระบาดของโรค เช�น SARS 
ไข3หวัดนก เป&นต3น ซ่ึงจะกระทบต�อความเช่ือมั่นในความปลอดภยัในการเข3ามาท�องเท่ียวภายในประเทศ อันเป&นปCจจัยลบท่ี
สําคัญท่ีอาจกระทบต�อผลการดําเนินงานของโรงแรม สถานะทางการเงินและการลงทุนของผู3เช�าได3 ตลอดจนผลกระทบต�อ
กําลังซ้ือหรือปรมิาณนักท�องเท่ียวในอนาคต 

(15) ความเสี่ยงทางการเมืองในอนาคต  

ความไม�แน�นอนในสถานการณ,ทางเมืองอาจส�งผลกระทบต�อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย,แห�งประเทศไทย ซ่ึงอาจจะก�อให3เกิดผลกระทบรุนแรงต�อฐานะทางการเงินของกองทุนรวม ท้ังน้ี จึงไม�สามารถ
รับรองได3ว�าผลกระทบทางด3านการเมืองของประเทศไทยในปCจจุบันหรือในอนาคต หรือการเปลีย่นแปลงของนโยบายทาง
การเมืองของรัฐบาลจะไม�มผีลกระทบร3ายแรงต�อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเติบโต
ของกองทุนรวม 

นอกจากน้ี อาจมีผลกระทบต�อการเปลีย่นแปลงในเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส�งผลต�อการเปลีย่นแปลงนโยบายท่ีจะ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ีอาจปรับเปลีย่นได3ในอนาคต จึงไม�สามารถรับรองได3ว�าสภาวะทางการเมืองของ
ประเทศไทยในปCจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลีย่นแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม�มีผลกระทบร3ายแรง
ต�อการดําเนินกิจการโรงแรม สถานะทางการเงินของผู3เช�า และผลการดําเนินงานของผู3เช�า 

(16) ความเสี่ยงทางธุรกิจประเภทโรงแรม 

เน่ืองจากทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนน้ัน เป&นทรัพย,สินท่ีประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซ่ึงถือว�ามีความเสี่ยงในเรื่อง
ของวัฏจักรธุรกิจด3านการท�องเท่ียวค�อนข3างสูง เมื่อเปรยีบเทียบกับทรัพย,สินท่ีประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เช�น อาคาร
สํานักงานให3เช�า ธุรกิจให3เช�าอาคารโรงงานและคลังสินค3า เป&นต3น ซ่ึงปCจจัยหลักท่ีจะส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานของ
โรงแรม คือ ภาวะอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว โดยเฉพาะการเดินทางมาท�องเท่ียวของชาวต�างชาติ ซ่ึงผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลก สถานการณ,ภายในประเทศ รวมถึงสภาพแวดล3อมหรือฤดูกาลท�องเท่ียว เป&นปCจจัยท่ีก�อให3เกิดความผันผวน
ของจํานวนนักท�องเท่ียวได3 

การดําเนินกิจการของผู3เช�าอาจได3รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ,ใดๆ ท่ีลดความน�าสนใจของประเทศไทยในฐานะ
สถานท่ีท�องเท่ียวท้ังจากนักท�องเท่ียวชาวไทยและต�างประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในสายตาของนักท�องเท่ียวจากต�างประเทศ
ท่ีเป&นลูกค3ากลุ�มหลักของทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนครั้งแรก ดังน้ัน หากเกิดเหตุการณ,ดังกล�าว สภาวะเศรษฐกิจ
และการท�องเท่ียวของประเทศไทยอาจได3รับผลกระทบรุนแรง ซ่ึงจะกระทบต�อผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด3วย  
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(17) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก�อวินาศกรรม 

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัตภิัย และการก�อวินาศกรรม แม3จะมีโอกาสเกิดข้ึนไม�บ�อยครั้งนัก แต�หากเกิดข้ึนในบริเวณซ่ึงเป&น
ท่ีตั้งอสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวม นอกจากจะสร3างความเสียหายต�อทรัพย,สินของกองทุนรวมแล3ว จะยังความสูญเสียแก�
ชีวิตและทรัพย,สินของผู3พักอาศัยและผู3มาใช3บริการในโครงการของกองทุนรวมอย�างประเมินค�าไม�ได3 อย�างไรก็ดี กองทุนรวม
จะจัดให3มีการทําประกันภัยแบบ All Risk Policy และให3กองทุนรวมเป&นผู3รับประโยชน, และครอบคลุมถึงการประกันภยั
ความรับผิดตามกฎหมายต�อบุคคลภายนอกด3วย 

อย�างไรก็ตาม การท่ีกองทุนรวมกําหนดให3ผู3เช�าชําระค�าเช�าให3แก�กองทุนรวมในอัตราท่ีคงท่ีแน�นอน ชัดเจน และกําหนดการ
วางหลักประกันการเช�าของผู3เช�า เพ่ือลดความเสีย่งและความผันผวนดังท่ีกล�าวมาข3างต3น ทําให3เช่ือมัน่ได3ว�า กองทุนรวมจะ
สามารถความคุมความเสี่ยงทางธุรกิจโรงแรมได3ในระดับหน่ึง 

(18) การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล7อมอาจก�อให7เกิดค�าใช7จ�ายอย�างมีนัยสําคัญต�อกองทุนรวม 

กองทุนรวมอาจมีค�าใช3จ�ายต�างๆ ท่ีเก่ียวข3องกับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล3อมท่ีเก่ียวข3องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงกฎหมายสิ่งแวดล3อมท่ีเก่ียวข3องในอนาคต กองทุนรวมอาจมีภาระ
ค�าใช3จ�ายในการปฏิบัตติามกฎหมายเพ่ิมเติม 

(19) ความเสี่ยงจากความเสียหายอันเกิดจากการผิดคํารับรองของเจ7าของอสังหาริมทรัพย�เกี่ยวกับสภาพอสังหาริมทรัพย�        
ท่ีกองทุนรวมจะเข7าลงทุนคร้ังแรก  

เน่ืองจากการลงทุนของกองทุนรวมเป&นการลงทุนโดยการซ้ืออสังหาริมทรัพย,จากเจ3าของอสังหารมิทรพัย, แม3ว�าเจ3าของ
อสังหาริมทรัพย,จะได3ให3คํารับรองเก่ียวกับทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนไว3ในสัญญาซ้ือขายอสังหารมิทรัพย,ก็ตาม แต�
กองทุนรวมยังคงมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผิดคํารับรองดังกล�าว เช�น ทรัพย,สินดังกล�าวอยู�ในสภาพท่ีดี ไม�มีการชํารดุ 
และ/หรือมีข3อบกพร�องใดๆ ท่ีเป&นสาระสําคัญอันเป&นผลให3ไม�สามารถใช3ประกอบกิจการได3ตามปกติ หรือเอกสารสิทธิท่ี
เก่ียวข3องกับทรัพย,สินดังกล�าวเป&นเอกสารท่ีออกมาโดยหน�วยราชการท่ีเก่ียวข3องโดยถูกต3องแท3จริงและมีผลบังคับใช3ตาม
กฎหมาย เป&นต3น ซ่ึงอาจมผีลทําให3กองทุนรวมสูญเสียสิทธิในการจัดหาผลประโยชน,จากทรัพย,สินดังกล�าว ซ่ึงย�อมส�งผล
กระทบต�ออัตราการจ�ายผลตอบแทนให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุน   

(20) ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบข7อมูลทรัพย�สนิก�อนการเข7าลงทุน 

ก�อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย, บริษัทจัดการได3ทําการศึกษาข3อมูลรายละเอียดของอสังหารมิทรพัย,น้ันๆ โดยทําการ
ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข3อง (Due Diligence) รวมถึงการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู3ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย,สินโดยท่ีปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสอบสภาพอสังหาริมทรัพย,               
ท่ีได3จัดทําข้ึนจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย, ท่ีกองทุนรวมจะเข3าลงทุนอย�างเต็มท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพของ        
ท่ีปรึกษาน้ันๆ อย�างไรก็ตาม การกระทําดังกล�าวมไิด3เป&นการประกันว�าอสังหาริมทรัพย,ดังกล�าวจะปราศจากความเสยีหาย 
หรือความบกพร�อง ท่ีอาจจะต3องมีค�าใช3จ�ายในการปรับปรุงหรือซ�อมแซม รายงานของผู3ประเมินราคา และท่ีปรึกษาด3าน
ต�างๆ ท่ีบริษัทจัดการใช3เป&นพ้ืนฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย,อาจมีข3อบกพร�อง มีความไม�ถูกต3อง 
เน่ืองจากความบกพร�องบางอย�างของอสังหาริมทรัพย, อาจจะตรวจพบได3ยาก หรือไม�สามารถตรวจพบได3 เน่ืองจากข3อจํากัด
ในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ีใช3ในการตรวจสอบ หรือปCจจัยอ่ืนๆ ท่ีเป&นข3อจํากัดในการตรวจสอบของท้ังผู3ประเมิน
ราคา 
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นอกจากน้ีแล3ว อสังหารมิทรัพย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน อาจจะไม�เป&นไปตามกฎ ระเบียบ ข3อบังคับต�างๆ ท่ีเก่ียวข3องกับ
อสังหาริมทรัพย, ซ่ึงการศึกษาข3อมูลรายละเอียด และการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข3อง (Due Diligence) ของบริษัทจัดการ
ไม�สามารถครอบคลุมถึงได3 ซ่ึงอาจจะส�งผลให3กองทุนรวมมีค�าใช3จ�ายท่ีเกินกว�าท่ีบริษัทจัดการได3ประมาณการไว3ก�อนการ
ลงทุน หรือก�อให3เกิดหน3าท่ีท่ีต3องปฏิบัติตามข3อผูกพันท่ีเก่ียวกับการละเมิดกฎข3อบังคับดังกล�าว ซ่ึงถูกกําหนดโดยหน�วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข3อง 

(21) ความเสี่ยงจากการได7รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข7อง 

ผลการดําเนินงานและการจ�ายเงินปCนผลของกองทุนรวมอาจได3รับผลกระทบจากการมผีลบังคับใช3ของมาตรฐานบัญชีฉบับ
ใหม�หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซ่ึงเป&นปCจจัยท่ีกองทุนรวมไม�สามารถควบคุมหรือคาดการณ,ได3 สําหรับการแก3ไข
กฎหมาย ประกาศ ข3อกําหนด ระเบียบ ข3อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั่งของหน�วยงานราชการ หรือ
หน�วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป&นเหตุการณ,ท่ีไม�อาจคาดการณ,ได3เช�นเดียวกัน ดังน้ัน กองทุนรวมจึงไม�สามารถท่ีจะ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวได3 และไม�สามารถรับประกันได3ว�าการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวจะไม�ส�ง     
ผลกระทบต�อผลการดําเนินงานและการจ�ายเงินปCนผลของกองทุนรวม 

(22) ความเสี่ยงของราคาของหน�วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได7ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากการระดมทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะนําหน�วยลงทุนของกองทุนรวมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,ฯ 
ท้ังน้ี ไม�มีหลักประกันว�าภาวะการซ้ือขายหน�วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย,ฯ จะมีเสถียรภาพภายหลังจากการระดมทุน และ 
ไม�มีหลักประกันว�าราคาซ้ือขายหน�วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย,ฯ จะสูงกว�าหรือต่ํากว�าราคาท่ีได3เสนอขายหน�วยลงทุน และ
อาจไม�สอดคล3องกับมลูค�าสินทรัพย,สุทธิต�อหน�วยของกองทุนรวม ซ่ึงราคาซ้ือขายของหน�วยลงทุนน้ัน ข้ึนอยู�กับหลายปCจจัย 
อาทิเช�น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย,ฯ และปริมาณการซ้ือขายของหน�วยลงทุน 
รวมถึงปCจจัยภายนอกหลายประการซ่ึงกองทุนรวมไม�สามารถควบคุมได3 เช�น ความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหลักทรัพย,ในต�างประเทศ อัตราดอกเบ้ียภายในประเทศและต�างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราเงินเฟPอ 
นโยบายหรือมาตรการท้ังทางตรงหรือทางอ3อมท่ีมีผลต�อการนําเข3าหรือส�งออก ปCจจัยทางการเมือง ระเบียบข3อบังคับท่ี
เก่ียวข3อง เป&นต3น ดังน้ัน ผู3ลงทุนอาจไม�สามารถขายหน�วยลงทุนได3ในราคาท่ีเสนอขายหน�วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค�า
ทรัพย,สินสุทธิต�อหน�วยของกองทุนรวม  

(23) ความเสี่ยงของมูลค�าทรัพย�สินสทุธิของกองทุนรวมอาจมิได7เป;นมลูค�าท่ีแท7จริงซ่ึงกองทุนรวมจะได7รับหากมีการจําหน�าย
ทรัพย�สินออกไปท้ังหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวมซ่ึงได3กล�าวไว3 ณ ท่ีน้ี ได3คํานวณโดยใช3ข3อมูลจากรายงานการประเมินค�าทรัพย,สินโดย           
ผู3ประเมินราคาอิสระฉบับล�าสดุเป&นข3อมูลพ้ืนฐาน ดังน้ัน ในกรณีท่ีกองทุนรวมต3องจําหน�ายทรัพย,สินของกองทุนรวม หรือมี
การเลิกกองทุนรวม มลูค�าดังกล�าวอาจมไิด3เป&นมูลค�าท่ีแท3จริงซ่ึงกองทุนรวมจะได3รับหากมีการจําหน�ายทรัพย,สินออกไป
ท้ังหมดหรือบางส�วน 

(24) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องในการซ้ือขายหน�วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

เน่ืองจากกองทุนรวมเป&นกองทุนรวมประเภทกองทุนปOดซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทย ดังน้ัน สภาพ
คล�องในการซ้ือขายหน�วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือขายหน�วยลงทุนดังกล�าวในตลาดหลักทรัพย,ฯ ซ่ึง
ตั้งอยู�บนพ้ืนฐานของปริมาณความต3องการของผู3ซื้อและผู3ขาย (bid-offer) ซ่ึงปริมาณความต3องการของผู3ซื้อและผู3ขายน้ัน 
ข้ึนอยู�กับปCจจัยหลายประการท่ีบรษัิทจัดการไม�สามารถควบคุมได3 อาทิเช�น ปริมาณความต3องการซ้ือขายหน�วยลงทุนของ 
นักลงทุนในช�วงเวลาดังกล�าว ดังน้ัน จึงอาจมีความเสี่ยงท่ีหน�วยลงทุนน้ีจะขาดสภาพคล�องในการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย,ฯ 
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(25) ความเสี่ยงด7านภาษีของกองทุนรวมและผู7ถือหน�วยลงทุน 

ในการขายโอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย,ในอนาคตน้ัน อาจมภีาระภาษีและค�าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซ้ือหรือขายหรือ
โอนหรือรับโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย,ซึ่งกองทุนรวมอาจต3องรบัภาระท้ังหมดหรือบางส�วนโดยท่ีอัตราค�าธรรมเนียม
และอัตราภาษีท่ีกองทุนรวมจะต3องชําระดังกล�าวอาจแตกต�างจากอัตราท่ีเป&นอยู�ในปCจจุบัน 

นอกจากน้ี ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีของผู3ถือหน�วยลงทุนสําหรับการซ้ือขายหน�วยลงทุน
และการได3รับเงินปCนผลจากกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในปCจจุบัน 

(26) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืน 

การท่ีกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย,จะต3องลงทุนในอสังหาริมทรัพย, ไม�ต่ํากว�าร3อยละ 75 ของมูลค�าทรพัย,สินสุทธิของกองทุน
รวม ทําให3การลงทุนกระจุกตัวอยู�ในอสังหาริมทรัพย, ในขณะท่ีกองทุนรวมประเภทอ่ืนจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินประเภทต�างๆ ทําให3กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,มีการกระจายความเสี่ยงในทรัพย,สินท่ีลงทุนน3อยกว�า
กองทุนรวมประเภทอ่ืน 

(27) ความเสี่ยงจากการใช7มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซ้ือขายหน�วยลงทุน 

การคํานวณมูลค�าทรัพย,สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการประกาศ เป&นการคํานวณโดยใช3รายงานการประเมิน
ค�าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค�าครั้งล�าสดุเป&นฐานในการกําหนดมลูค�าอสังหาริมทรัพย, ซ่ึงมูลค�าดังกล�าวอาจ
ไม�ใช�มูลค�าของหน�วยลงทุนในการซ้ือขายจริง 

(28) ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ�ายเงินปWนผลของกองทุนรวม 

การจ�ายเงินปCนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงข้ึนอยู�กับปCจจัยหลายประการ 
ได3แก� สภาวะทางเศรษฐกิจท้ังในและต�างประเทศ ความสามารถของผู3เช�าทรัพย,สินในการบริหารอสงัหาริมทรัพย, ค�าใช3จ�าย
ในการดําเนินงานอ่ืนๆ ภาวะการแข�งขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และข3อบังคับท่ีเก่ียวข3องกับทรัพย,สิน ภัยธรรมชาต ิ
สภาวะทางการเมือง เป&นต3น ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงท่ีผู3ลงทุนอาจจะไม�ได3รับเงินปCนผลตามท่ีได3ประมาณการเอาไว3ในปIท่ีเกิด
เหตุการณ, หรือกองทุนรวมอาจไม�สามารถรักษาระดับการจ�ายเงินปCนผลหรือเพ่ิมการจ�ายเงินปCนผลได3ในปIต�อๆ ไป 

(29) ความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนภาระจํายอม 

บริษัท อภิโชติ จํากัด ซ่ึงเป&นเจ3าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน น.ส.3ก. เลขท่ี 2781 ท่ีโครงการใช3เป&นทางเข3าออกสู�ถนนสาธารณะ 
ได3จดทะเบียนภาระจํายอมบนท่ีดนิแปลงถนนดังกล�าว เรื่องทางเดิน ทางสัญจร ท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค ไฟฟPา ประปา 
โทรศัพท, เพ่ือประโยชน,แก�ท่ีดินแปลงท่ีตั้งโรงแรม โฉนดเลขท่ี 2424 และแปลงโฉนดเลขท่ี 11407 เมื่อวันท่ื 12 กันยายน 
2556 และแปลงอ่ืนๆ ท่ีจะได3รบัการจดภาระจํายอม ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว�ายังมีความ
เป&นไปได3ทางทฤษฎีท่ีการจดทะเบียนภาระจํายอมข3างต3นอาจจะถูกโต3แย3งว�าเป&นการกระทําท่ีไม�อยู�ในอํานาจของบริษัท  
ตามกฎหมายประมวลแพ�งและพาณิชย, เน่ืองจากบริษัทอยู�ระหว�างชําระบัญชี อย�างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล�าวมีค�อนข3างต่าํ 
เน่ืองจากท่ีดินแปลงดังกล�าวมีสภาพเป&นถนนคอนกรีตท่ีมีการสญัจรเข3าออกเป&นการท่ัวไป ดังน้ันการจดทะเบียนภาระ        
จํายอมไม�น�าจะส�งผลเสยีหายต�อบุคคลใด ความเสี่ยงท่ีจะมผีู3มาโต3แย3งให3เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจํายอมข3างต3นจึงมี
ความเป&นไปได3ค�อนข3างต่ํา  
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(30) ความเสี่ยงท่ีจะถูกยกเลิกการจดทะเบียนภาระจํายอมตามกฎหมายจัดสรรท่ีดิน 

ท่ีดินแปลงถนนเข3าโครงการ น.ส.3ก. เลขท่ี 7297 และ7299 ท่ีดินแปลงถนนหน3าโครงการ น.ส.3ก. เลขท่ี 1254 และแปลง
ถนนออกจากโครงการ น.ส.3ก. เลขท่ี 2781 (รวมเรียก แปลงถนนโครงการ) อาจตกอยู�ใต3ภาระจํายอมเพ่ือประโยชน,ของ
ท่ีดินแปลงอ่ืนๆ เพราะเหตุของการจัดสรรท่ีดินตาม ปว.286 ท่ีปรึกษากฎหมายเห็นว�าความเสี่ยงในเรื่องท่ีจะถูกยกประเด็น
เรื่องการจัดสรรท่ีดินมาเพ่ือยกเลิการจดทะเบียนภาระจํายอมของโครงการมีค�อนข3างน3อย เน่ืองจากท่ีดินซ่ึงเป&นแปลงถนน
โครงการมสีภาพเป&นคอนกรตีท่ีมผีู3คนในบริเวณน้ันได3ใช3สอยเป&นการท่ัวไปโดยท่ีไม�ต3องเสียค�าใช3จ�ายหรือผ�านข้ันตอนท่ี
ยุ�งยากในการเข3าออก เจ3าของและผู3ครอบครองท่ีดินแปลงใกล3เคียงย�อมสามารถใช3แปลถนนโครงการเป&นทางเข3าออกได3
ต�อไป และไม�มีแรงจูงใจท่ีจะเสียค�าใช3จ�าย หรือเสียเวลาในการเรยีกร3องสิทธิตามกฎหมายว�าด3วยการจัดสรรท่ีดิน 

(31) ความเสี่ยงจากการโอนย7ายบริษัทจัดการภายใน 5 ปGนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย�สินเป;นกองทุนรวม 

ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดว�าภายใน 5 ปIแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย,สินเป&นกองทุนรวม หากผู3ถือหน�วยลงทุนของ
กองทุนรวมมีมติของผู3ถือหน�วยลงทุนซ่ึงถือหน�วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดให3
เปลี่ยนบริษัทจัดการ โดยหากเป&นการเปลีย่นบริษัทจัดการท่ีมิใช�เกิดจากความบกพร�องในการปฏิบัตหิน3าท่ีของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะคิดค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนจากบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด เป&นจํานวนเงินไม�เกิน 20 ล3านบาท 
โดยคํานวณตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู�ก�อนครบ 5 ปI โดยจะไม�คิดค�าธรรมเนียมดังกล�าวจากกองทุนน้ัน อาจทําให3ผู3ถือหน�วย
ลงทุน มีข3อจํากัดในการโอนย3ายบริษัทจัดการ  

ตัวอย�าง:  หากผู3ถือหน�วยลงทุนมมีติให3เปลี่ยนบริษัทจัดการ เมื่อกองทุนบริหารไปแล3วเป&นเวลา 

1 ปIบริบูรณ, บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได3รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนรวมเป&นเงิน 20,000,000 บาท 

2 ปIบริบูรณ, บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได3รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนรวมเป&นเงิน 20,000,000 บาท 

3 ปIบริบูรณ, บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได3รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนรวมเป&นเงิน 10,000,000 บาท 

4 ปIบริบูรณ, บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได3รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนรวมเป&นเงิน 10,000,000 บาท 

5 ปIบริบูรณ, บริษัท ปKาตอง เฮอรเิทจ จํากัด ไม�ต3องจ�ายค�าชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนรวมให3แก�บริษัทจัดการ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการพิจารณาว�าการดําเนินการเพ่ือการจัดตั้งกองทุนน้ัน บริษัทจัดการต3องดําเนินการในหลายๆ กระบวนการ
เพ่ือการจัดตั้งกองทุน ไม�ว�าจะเป&นการเจรจาต�อรอง การจัดทําข3อมูล การศึกษาความเป&นไปได3 การประสานงานกับ
หน�วยงานต�างๆ การดําเนินการทางการตลาด ค�าเสียโอกาสทางธุรกิจในการทําหน3าท่ีบริหารจัดการกองทุนซ่ึงเป&นกองทุนไม�
มีกําหนดระยะเวลาเพราะมีทรัพย,สินเป&นกรรมสิทธ์ิสมบูรณ, โดยเฉพาะอย�างยิ่งการสญูเสียฐานลูกค3าซ่ึงเป&นผู3ถือหน�วยลงทุน
ก็จะถูกโอนย3ายไปด3วยซ่ึงแทบจะประเมินมูลค�าของความเสยีหายไม�ได3 จึงพิจารณาว�าบริษัทจัดการสมควรได3รับค�าบริหาร
จัดการกองทุนตามข3อกําหนดของระยะเวลาของกองทุนดังกล�าวน้ัน ดังน้ัน เมื่อการจัดตั้งกองทุนแล3วเสร็จ หากมีการเปลี่ยน
ย3ายบริษัทจัดการท้ังท่ีท่ีบริษัทจัดการมิได3บกพร�องในหน3าท่ี บริษัทจัดการเห็นว�าการดําเนินการดังกล�าวไม�เป&นธรรมกับบริษัท 
จึงพิจารณาว�าหากมีการโอนย3ายบริษัทจัดการตามเง่ือนไขดังกล�าว บริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด ก็สมควรชําระ
ค�าธรรมเนียมไม�เกิน 20 ล3านบาทตามท่ีกําหนดในโครงการ 

ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาจํานวนค�าธรรมเนียมการโอนย3ายจํานวน 20 ล3านบาท หรือคิดเป&นประมาณร3อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับ
มูลค�าโครงการซ่ึงเท�ากับ 1,050 ล3านบาท นอกจากน้ี มูลค�า 20 ล3านบาทดังกล�าว บริษัทจัดการทําการคํานวณมาจากอัตรา
ค�าธรรมเนียมการบริหารจัดการท่ีคาดว�าจะได3รับจากการทําหน3าท่ีบริหารจัดการกองทุนเพียง 5 ปIเท�าน้ัน ซ่ึงเมื่อประเมินจาก
ทุกปCจจัยท่ีบริษัทจัดการได3พิจารณามาข3างต3น ค�าธรรมเนียมการโอนย3ายน้ีถือว�ามีมลูค�าท่ีน3อยมากเมื่อเทียบกับต3นทุนและค�า
เสียโอกาสท้ังหมดท่ีบริษัทจัดการสูญเสีย หากมีการเปลี่ยนย3ายบริษัทจัดการท้ังท่ีบริษัทจัดการมิได3บกพร�องในหน3าท่ีน้ัน 
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55..  นโยบายการกู2ยืมเงินนโยบายการกู2ยืมเงิน  

กองทุนรวมอาจกู3ยืมเงินเพ่ือดําเนินการปรับปรุง ต�อเติมอสังหารมิทรัพย,ของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมมสีิทธิการ
เช�าให3อยู�ในสภาพท่ีดี หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,เพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงประโยชน,ของกองทุนรวมเป&น
สําคัญ และเป&นไปตามหลักเกณฑ, เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวข3องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย�างไรก็ตาม ณ ปCจจุบันกองทุน
รวมยังไม�มีนโยบายในการกู3ยมืเงินดังกล�าว 

66..  หลักเกณฑ�การลงทุนหลักเกณฑ�การลงทุน  

6.1 การลงทุนในอสังหารมิทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,  

การลงทุนในอสังหารมิทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,และการจัดหาผลประโยชน,จากอสังหารมิทรัพย,จะเป&นไปตาม
หลักเกณฑ,ดังต�อไปน้ี 

6.1.1 บริษัทจัดการต3องวิเคราะห,และศึกษาความเป&นไปได3ของการลงทุน รวมท้ังตรวจสอบและสอบทาน (การทํา due 
diligence) แล3ว และมีความเห็นว�าอสังหาริมทรัพย,ท่ีจะลงทุนเป&นไปตามหลักเกณฑ,ดังต�อไปน้ี 

(1) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผู3ลงทุนท่ัวไป 

(2) มีศักยภาพในการก�อให3เกิดรายได3 เช�น ตั้งอยู�ในทําเลท่ีดีและมีทางเข3าออกท่ีเหมาะสมตามสภาพ ไม�มี
ลักษณะผูกตดิกับการใช3งานของผู3เช�าหรือผู3เช�าช�วงอันจะทําให3เปลี่ยนลักษณะการใช3งานเป&นประการอ่ืน
ได3ยาก และไม�มีข3อจํากัดในการจัดหาผู3เช�าหรือผู3เช�าช�วงรายใหม� เป&นต3น ท้ังน้ี ในการพิจารณาให3
ความเห็นในเรื่องดังกล�าว บริษัทจัดการต3องจัดให3มีความเห็นของบริษัทประเมินค�าทรัพย,สินเพ่ือใช3
ประกอบการพิจารณา 

(3) มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสญัญาท่ีครบถ3วน ชัดเจน บังคับได3ตามกฎหมาย และเพียงพอต�อการท่ีกองทุน
รวมจะใช3ดําเนินการหรือจัดหาผลประโยชน,ได3 

6.1.2 อสังหาริมทรัพย,ท่ีจะลงทุนต3องตั้งอยู�ในประเทศไทย  

6.1.3 ต3องเป&นอสังหาริมทรัพย,ท่ีก�อสร3างแล3วเสร็จและอยู�ในสภาพท่ีเหมาะสมต�อการจัดหาผลประโยชน,ได3หรอืหากเป&น
อสังหาริมทรัพย,ท่ียังก�อสร3างไม�แล3วเสร็จ ต3องมีการก�อสร3างไปแล3วไม�น3อยกว�าร3อยละ 80 ของมูลค�าโครงการ ณ 
วันท่ีสํานักงานอนุมัติให3บริษัทจัดการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมกรณีเป&นทรัพย,สินช้ินแรก หรือ ณ วันท่ีกองทุน
รวมลงทุนกรณีเป&นทรัพย,สินช้ินต�อไป และในการคํานวณมลูค�าโครงการ มิให3นับมลูค�าท่ีดินท่ีเป&นท่ีตัง้ของโครงการ 
ท้ังน้ี สัดส�วนความคืบหน3าของการก�อสร3างต3องได3รับการรับรองจากบริษัทประเมินค�าทรัพย,สิน 

6.1.4 ต3องเป&นการลงทุนโดยการซ้ือหรือเช�าอสังหาริมทรัพย, หรือโดยการได3มาซ่ึงสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน โดย  
ผู3มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย,ดังกล�าวยินยอมท่ีจะขาย ให3เช�า หรือให3สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย,น้ัน 

6.1.5 อสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ต3องไม�อยู�ในบังคับแห�งทรัพยสิทธิหรือมีข3อพิพาทใดๆ เว3นแต�จะ
เป&นประโยชน,แก�กองทุนรวมและได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.6  อสังหาริมทรัพย,ต3องไม�เป&นท่ีดินว�างเปล�า เว3นแต�จะแสดงได3ว�าจะเป&นประโยชน,ท่ีจะส�งเสริมให3เกิดรายได3แก�
อสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวม และได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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6.1.7 ในการเช�าอสังหารมิทรัพย, บริษัทจัดการจะไม�ทําสญัญาเช�าท่ีมขี3อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีก�อให3เกิดหน3าท่ีมากกว�า
หน3าท่ีอันเป&นปกติท่ีผู3เช�าพึงต3องกระทําเมื่อสัญญาเช�าสิ้นสุดลง หรือทําสัญญาเช�าช�วง เว3นแต�ได3รับการผ�อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต3องเป&นการเช�าจากบุคคลดังต�อไปน้ี 

(1) ต3องเป&นการเช�าจากผู3มสีิทธิท่ีจะให3เช�าอสังหาริมทรัพย,น้ันได3 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย,ท่ีเช�าเป&น
ท่ีดิน ท่ีดินน้ันจะต3องมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน,ให3แล3ว 

(2) ในกรณีท่ีเป&นการเช�าช�วงอสังหาริมทรัพย, หรือในกรณีท่ีเป&นการเช�าอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร3างท่ี
ผู3ให3เช�ามิได3เป&นผู3มีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผู3มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน, 
บริษัทจัดการต3องจัดให3มีสถาบันการเงินตามกฎหมายว�าด3วยดอกเบ้ียของสถาบันการเงินหรือบริษัท
ประกันภัยเป&นผู3รับประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล�าว หรือใน
กรณีท่ีมิได3จัดให3มีผู3รับประกันความเสียหายเพ่ือปPองกันความเสียหายเช�นว�าน้ัน บริษัทจัดการต3อง
เปOดเผยความเสี่ยงให3ผู3ลงทุนทราบโดยต3องระบุไว3ในหนังสือช้ีชวนส�วนสรุปข3อมูลสําคัญถึงผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับผลประกอบการของกองทุนรวมหากผู3มีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผู3มีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน,บอกเลิกสัญญา 

6.1.8  บริษัทจัดการจะลงทุนในอสังหารมิทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, มีมลูค�ารวมกันไม�น3อยกว�าร3อยละ 75 
ของมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแต�วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย,สินเป&นกองทุนรวมหรือ
วันท่ีจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนสําหรบักรณีการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน แล3วแต�กรณี และดาํรงอัตราส�วนการลงทุน
ดังกล�าวทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปI เว3นแต�ในกรณีดังต�อไปน้ี 

(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจําปIสุดท3ายก�อนสิ้นอายุโครงการ หรือ 

(2) กรณีมเีหตุจาํเป&นและสมควรโดยได3รับการผ�อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.9 บริษัทจัดการจะถืออสังหารมิทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,ท่ีกองทุนรวมได3มาจากการลงทุนไว3อย�างน3อย 
1 ปI เว3นแต�มเีหตุจาํเป&นและสมควรโดยได3รับการผ�อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.10 บริษัทจัดการจะจัดให3มีการประกันภัยดังต�อไปน้ี 

(1) การประกันภัยอย�างเพียงพอและเหมาะสมกับส�วนได3เสียของกองทุนรวมท่ีมีต�ออสังหาริมทรัพย,หรือสทิธิ
การเช�าอสังหารมิทรัพย,ท่ีลงทุน เพ่ือคุ3มครองความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับกองทุนรวมอันเน่ืองมาจากการ
เกิดวินาศภยัต�ออสังหาริมทรัพย,ดงักล�าว โดยกําหนดให3กองทุนรวมเป&นผู3รับประโยชน, ท้ังน้ี โดยได3รับ
ความเห็นชอบจากผู3ดูแลผลประโยชน, 

(2) การประกันภัยความรับผิดต�อบุคคลภายนอกท่ีอาจได3รบัความเสียหายจากความชํารดุบกพร�องของ
อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร3าง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู3ให3เช�าหรือผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรัพย,แก�กองทุนรวม 
หรือผู3เช�าอสังหาริมทรัพย,จากกองทุนรวมได3ทําประกันภัยน้ันไว3แล3ว บริษัทจัดการสามารถทําประกันภัย
ความรับผิดเฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมอาจถูกไล�เบ้ียให3ต3องรับผิด 

(3) การประกันภัย ตาม (1) และ (2) ให3เอาประกันตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองในอสังหารมิทรัพย,น้ัน   
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6.1.11 ราคาอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือจําหน�าย 

(1) การลงทุนในอสังหารมิทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, หากราคาท่ีจะลงทุนซ่ึงระบุไว3ในโครงการ
สูงกว�าราคาต่าํสดุท่ีได3จากรายงานการประเมินค�าเกินร3อยละ 10 บริษัทจัดการจะช้ีแจงข3อเท็จจริงและ
เหตุผลของการลงทุนในราคาดังกล�าวในโครงการและหนังสือช้ีชวน 

(2) การจําหน�ายอสังหารมิทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมได3มาจากการลงทุน บรษัิท
จัดการจะกระทําโดยเปOดเผย และเพ่ือประโยชน,ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวมเป&นสําคัญ และในกรณีท่ีราคาท่ี
จําหน�ายอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,ต่ํากว�าราคาสูงสุดท่ีได3จากรายงานการประเมิน
ค�าเกินกว�าร3อยละ 10 บริษัทจัดการจะแสดงข3อเท็จจริงและเหตุผลท่ีจําหน�ายอสังหาริมทรัพย,หรือสทิธิ
การเช�าอสังหารมิทรัพย,ในราคาดังกล�าวไว3ในหนังสือสรุปข3อมลูสําคัญตามหลักเกณฑ,ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) รายงานการประเมินค�าของบริษัทประเมินค�าทรัพย,สิน ตาม (1) และ (2) จะจัดทําข้ึนล�วงหน3าก�อนวัน
ลงทุนหรือจําหน�ายไปซ่ึงทรัพย,สินดังกล�าว ไม�เกิน 6 เดือน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมลูค�าทรัพย,สินท่ีทําการ
ประเมินค�ามีการเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญภายในระยะเวลาดังกล�าว บริษัทจัดการจะจัดให3มีการ
ประเมินค�าทรัพย,สินใหม� 

6.1.12 การทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลท่ีเก่ียวข3องกับบริษัทจัดการ และบุคคลท่ีเก่ียวข3อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังต�อไปน้ี 

(1) ในการลงทุนครั้งแรก หากเป&นการลงทุนในอสังหารมิทรัพย,หรือสทิธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,ของบรษัิท
จัดการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข3องกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต3องยื่นคํารับรองของบุคคลท่ีจะแต�งตัง้ให3
เป&นผู3ดูแลผลประโยชน,ของกองทุนรวมต�อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงได3รับรองว�าผู3ดูแล
ผลประโยชน,ได3รับรายงานการประเมินของบริษัทประเมินค�าทรัพย,สินและรายงานเก่ียวกับการตดัสินใจ
ลงทุนของบริษัทจัดการ และรับรองว�าได3ทําการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการแล3ว และเห็นว�าเป&น
ธุรกรรมในลักษณะท่ีเป&นธรรมเนียมทางการค3าปกตเิสมือนการทําธุรกรรมกับคู�ค3าท่ัวไปท่ีมไิด3มคีวาม
เก่ียวข3องกันเป&นพิเศษ (at arm’s length transaction) ท้ังน้ี เมื่อบริษัทจัดการได3รับอนุมตัจิาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให3จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแต�งตั้งบุคคลท่ีทําการ
รับรองดังกล�าวเป&นผู3ดูแลผลประโยชน,ของกองทุนรวม เว3นแต�มีเหตุจําเป&นและสมควรโดยได3รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(2) ในการลงทุนในหรือจําหน�ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ภายหลังจากการ
ลงทุนครั้งแรก หากเป&นการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข3อง บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามหลักเกณฑ,ท่ี
กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, ท่ี สน. 29/2549 
เรื่อง การกระทําท่ีอาจก�อให3เกิดความขัดแย3งทางผลประโยชน,ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ,ใน
การปPองกัน ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงการได3รับความเห็นชอบหรือการ
รับรองจากผู3ดูแลผลประโยชน, และ/หรือ การได3รับมติอนุมัติจากผู3ถือหน�วยลงทุน นอกจากน้ี หาก
ธุรกรรมดังกล�าวเป&นการลงทุนกับบริษัทจัดการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข3องกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการได3ต�อเมื่อผู3ดูแลผลประโยชน,ได3ตรวจสอบและรับรองเป&นลายลักษณ,อักษรแล3วว�าการลงทุน
ดังกล�าวเป&นธุรกรรมในลักษณะท่ีเป&นทางค3าปกติเสมือนเป&นการทําธุรกรรมกับลูกค3าท่ัวไปท่ีมิได3มีความ
เก่ียวข3องกันเป&นพิเศษ (at arm’s length transaction) 
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6.1.13 บริษัทจัดการจะนําอสังหาริมทรัพย,ไปแสวงหาผลประโยชน,ได3เฉพาะการให3เช�าพ้ืนท่ีโดยตรง หรือให3เช�าแก�                 
ผู3ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือนําอสังหาริมทรัพย,ไปจัดหาประโยชน, ท้ังน้ี ภายใต3หลักเกณฑ,ดังน้ี  

(1) หากเป&นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัทจัดการจะนําอาคารดังกล�าวให3เช�าแก�ผู3ประกอบกิจการ
โรงแรมเท�าน้ัน 

(2) หากเป&นการให3เช�าพ้ืนท่ีและมีการจัดหาผลประโยชน,โดยการให3บริการประกอบด3วย เช�น 
เซอร,วิสอพาร,ทเมนท, บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต�อไปน้ี 

(ก) ดําเนินการให3กองทุนรวมมีรายได3จากการให3เช�าพ้ืนท่ีและการให3เช�าเครื่องใช3อุปกรณ,ตกแต�งท่ี
เก่ียวเน่ืองโดยตรงจากการให3เช�าพ้ืนท่ีน้ัน เช�น ชุดรับแขก ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เป&นต3น 
รวมกันไม�น3อยกว�าร3อยละ 80 ของรายได3ท้ังหมดท่ีได3จากการจัดหาผลประโยชน,จาก
อสังหาริมทรัพย,น้ันในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปIใดๆ  

(ข) รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน, ตาม (ก) ของแต�ละอาคารให3
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต�วันสิ้นรอบปIบัญชี  

(ค) หากกองทุนรวมมีรายได3น3อยกว�าท่ีกําหนด ตาม (ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการให3ผู3ประกอบ
กิจการรายอ่ืนนําอสังหารมิทรัพย,ไปจัดหาผลประโยชน, หรือจําหน�ายอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิ
การเช�าอสังหารมิทรัพย,ดังกล�าว หรือเลิกกองทุนรวม ภายใน 60 วันนับแต�วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปI และแจ3งให3สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับ
แต�วันท่ีบริษัทจัดการได3ดําเนินการดังกล�าวแล3วเสรจ็ 

6.1.14 ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย, บริษัทจัดการจะไม�จัดหาผลประโยชน,จาก
อสังหาริมทรัพย,ดังกล�าว โดยการให3เช�าแก�เจ3าของอสังหาริมทรัพย,หรือกลุ�มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล�าว เว3น
แต�เป&นการให3เช�าอสังหารมิทรัพย,ในส�วนท่ีไม�มีนัยสําคัญและได3ระบุในโครงการ 

6.1.15 บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชน,จากอสังหาริมทรัพย,ให3เกิดรายได3ประจําไม�น3อยกว�าร3อยละ 75 ของรายได3
ท้ังหมดของกองทุนรวมในแต�ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปI เว3นแต�กรณดีังต�อไปน้ี 

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปIแรกและประจําปIสุดท3ายของปIท่ีสิ้นอายุโครงการ หรือ 

(2) เมื่อได3รับการผ�อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.16 ในกรณีท่ีกองทุนรวมได3มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอสังหารมิทรัพย, และบริษัทจัดการประสงค,จะจัดหาผลประโยชน,จาก
อสังหาริมทรัพย,ดังกล�าวโดยการให3เช�าแก�เจ3าของเดิม บริษัทจัดการต3องกําหนดค�าเช�าท่ีเรียกเก็บจากเจ3าของเดิมใน
ลักษณะท่ีเป&นธรรมเนียมทางค3าปกติเสมือนเป&นการทําธุรกรรมกับคู�ค3าท่ัวไปท่ีเป&นบุคคลภายนอก 

6.1.17 ในกรณีกองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนย,การค3าหรือศูนย,จําหน�ายสินค3าขนาดใหญ� มลูค�าของโครงการแต�ละแห�งใน
ขณะท่ีกองทุนรวมลงทุนต3องไม�น3อยกว�า 500 ล3านบาท เว3นแต�ในกรณีท่ีเป&นการลงทุนในอาคารศูนย,การค3าหลาย
แห�ง กองทุนรวมอาจลงทุนในโครงการท่ีมีมูลค�าไม�ถึง 500 ล3านบาทก็ได3 แต�ต3องไม�น3อยกว�า 250 ล3านบาท และ
มูลค�าเงินลงทุนในโครงการดังกล�าวเมื่อรวมกันทุกโครงการต3องไม�เกินร3อยละ 15 ของมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของ
กองทุนรวม 
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โครงการตามวรรคหน่ึง หมายความว�า โครงการ (project) ของอาคารศูนย,การค3าหรือศูนย,จําหน�ายสินค3าขนาด
ใหญ� แล3วแต�กรณ ี

6.2 การลงทุนในหลักทรัพย, หรือทรัพย,สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมไีว3ซึง่ทรัพย,สินอย�างใดอย�างหน่ึงหรือหลายอย�างดังต�อไปน้ีเพ่ือการบริหารสภาพคล�องของ
กองทุนรวม  

(1) พันธบัตรรัฐบาล 

(2) ตั๋วเงินคลัง 

(3) พันธบัตรหรือหุ3นกู3ท่ีสถาบันสินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย, รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเป&น
ผู3ออก 

(4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู�อาศัย 

(5) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป&นผู3ออก ท้ังน้ี หากเป&นบัตรเงินฝากท่ีมีการจ�ายผลตอบแทนหรือการ
ชําระเงินลงทุนอ3างอิงกับสินค3าหรอืตัวแปรต3องได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�อนการ
ลงทุน 

(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใช3เงินท่ีธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดติฟองซิเอร, สถาบันสินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย, 
หรือกองทุนเพ่ือการฟyzนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป&นผู3ออก ผู3รับรอง ผู3รับอาวัล ผู3สลักหลังโอนประเภทมี
สิทธิไล�เบ้ีย หรือผู3ค้าํประกัน ท้ังน้ี หากเป&นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช3เงินท่ีมีการจ�ายผลตอบแทนหรือการชําระ
คืนเงินลงทุนอ3างอิงกับตัวแปร ต3องได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�อนการลงทุน 

(7) หน�วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห�งหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทุนในตราสารแห�งหน้ี หรือเงินฝาก 

(8) หน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, 

(9) หน�วยลงทุนของกองทุนรวมในต�างประเทศ ตามเง่ือนไขดังต�อไปน้ี 

(ก) ต3องเป&นหน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,ในต�างประเทศท่ีอยู�ภายใต3การกํากับดูแลของ
หน�วยงานกํากับดูแลด3านหลักทรัพย,และตลาดซ้ือขายหลักทรัพย,ท่ีเป&นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน�วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย,ในต�างประเทศท่ีมกีารซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย,ท่ีเป&นสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE) 

(ข) ต3องเป&นหน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,ในต�างประเทศท่ีมีทรัพย,สินเช�นเดียวกับทรัพย,สินท่ี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,สามารถลงทุนหรือมไีว3ได3 และ 

(ค) ต3องเป&นหน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,ในต�างประเทศท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือผู3ลงทุนท่ัวไป 

(10) สัญญาซ้ือขายล�วงหน3า โดยมีวัตถุประสงค,เพ่ือปPองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีสญัญา
ซ้ือขายล�วงหน3ามสีินค3าหรือตัวแปรอ่ืนใดท่ีมิใช�ราคาหลักทรัพย, อัตราแลกเปลีย่นเงิน อัตราดอกเบ้ีย ดัชนีทาง
การเงิน ดัชนีกลุ�มหลักทรัพย, หรืออันดับความน�าเช่ือถือของหลักทรัพย,ท่ีเป&นตราสารแห�งหน้ี สญัญาซ้ือขาย
ล�วงหน3าดังกล�าวต3องได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด3วย 
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(11) หลักทรัพย,หรือทรัพย,สินอ่ืนใดท่ีมใิช�อสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให3ความเห็นชอบ 

การลงทุนในหรือมไีว3ซึ่งทรัพย,สิน ตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ท่ีนิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึงเป&นผู3ออก ผู3รับรอง            
ผู3รับอาวัล ผู3สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล�เบ้ีย ผู3ค้ําประกัน หรือผู3รับฝากเงิน ต3องมมีูลค�ารวมกันท้ังสิ้นไม�เกินร3อยละ 20 
ของมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม เว3นแต�ในช�วงระยะเวลา ดังต�อไปน้ี 

(ก) ภายใน 30 วันนับแต�วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

(ข) ช�วงระยะเวลาหกสิบวันก�อนวันจ�ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจ�ายเงินปCนผลให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุน 

(ค) ช�วงระยะเวลา 1 ปIก�อนวันครบกําหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 

การคํานวณอัตราส�วนการลงทุนตามวรรคสอง จะไม�นับรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใช3เงินท่ีกองทุนเพ่ือการฟyzนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน เป&นผู3ออก ผู3รับรอง ผู3รับอาวัล ผู3สลักหลัง ผู3คํ้าประกัน โดยต3องเป&นการรับอาวัลแบบไม�มีเง่ือนไข หรือ
สลักหลังโอนประเภทมสีิทธิไล�เบ้ีย หรือคํ้าประกันเงินต3นและดอกเบ้ียเต็มจํานวนอย�างไม�มีเง่ือนไข 

เง่ือนไขพิเศษ 

การลงทุนในหรือมไีว3ซึ่งทรัพย,สินและการหาผลประโยชน,จากทรัพย,สิน กองทุนรวมมีหลักเกณฑ,การลงทุนในอสังหาริมทรัพย,ตลอดจน
การหาผลประโยชน,จากทรัพย,สินตามท่ีระบุไว3ในข3อ 6.1 ข3อ 6.2 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.25/2552 รวมถึง
ประกาศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง โดยในการบริหารจัดการและหาผลประโยชน,จากทรัพย,สินต�างๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมไีว3น้ัน กองทุน
รวมอาจปรับปรุง เปลีย่นแปลง พัฒนา เพ่ิมศักยภาพในทรัพย,สินต�างๆ ดังกล�าวได3 ไม�ว�าจะเป&นเพ่ือการให3เช�าพ้ืนท่ีโดยตรงหรือให3เช�า
แก�ผู3ประกอบกิจการเพ่ือนําทรัพย,สินดังกล�าวไปหาผลประโยชน, ท้ังน้ี รวมถึงการดําเนินธุรกิจให3เช�าทรัพย,สินเพ่ือวัตถุประสงค,ต�างๆ  
และ/หรือ เพ่ือการจําหน�าย จ�าย โอน ท้ังโครงการ และ/หรือ เพ่ือการแบ�งจําหน�ายทรัพย,สินดังกล�าวให3กับบุคคลท่ัวไป นอกจากน้ี 
กองทุนรวมอาจดําเนินการก�อสร3างหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย,รวมถึงการขอหรือรับโอนใบอนุญาตก�อสร3างหรือใบอนุญาตอ่ืนใดท่ี
จําเป&นเพ่ือประโยชน,ของทรัพย,สิน เช�น ใบอนุญาตต�อเตมิอาคาร เป&นต3น และดําเนินการใดๆ เพ่ือประโยชน,ของทรัพย,สินตามท่ีบริษัท
จัดการหรือคณะกรรมการลงทุน (ถ3ามี) จะเห็นสมควรได3อีกด3วย แต�ท้ังน้ีจะต3องไม�เป&นการขัดต�อข3อกําหนด กฎเกณฑ, และเง่ือนไขท่ี
กฎหมายหลักทรัพย, และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกําหนด 

77..  ข2อกําหนด นโยบายและวิธีการจ0ายเงินป?นผลแก0ผู2ถือหน0วยลงทุนข2อกําหนด นโยบายและวิธีการจ0ายเงินป?นผลแก0ผู2ถือหน0วยลงทุน  

7.1 ข3อกําหนด นโยบายและวิธีการจ�ายเงินปCนผลแก�ผู3ถือหน�วยลงทุน 

กองทุนรวมมีนโยบายการจ�ายเงินปCนผลให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุน ไม�เกินปIละ 4 ครั้ง 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ�ายเงินปCนผลแก�ผู3ถือหน�วยลงทุน           
ไม�น3อยกว�าร3อยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําปI 

ท้ังน้ี กําไรสุทธิดังกล�าวข3างต3น เป&นกําไรสุทธิท่ีไม�รวมกําไรท่ียังไม�เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาและการสอบ
ทานการประเมินค�าอสังหาริมทรัพย, และ/หรือ สิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,  

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ�ายเงินปCนผลแก�ผู3ถือหน�วยลงทุน
จากกําไรสะสมได3  

ท้ังน้ี ในการจ�ายเงินปCนผลดังกล�าวต3องไม�ทําให3กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 
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บริษัทจัดการจะดําเนินการจ�ายเงินปCนผลดังกล�าวให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุน ภายใน 90 วันนับแต�วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมี
การจ�ายเงินปCนผลน้ัน โดยกรณีท่ีบริษัทจัดการไม�สามารถจ�ายเงินปCนผลได3ในระยะเวลาดังกล�าว บรษัิทจัดการจะแจ3งให3ผู3ถือ
หน�วยลงทุนผ�านตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป&นลายลักษณ,อักษร และหาก
บริษัทจัดการไม�สามารถจ�ายเงินปCนผลให3กับผู3ถือหน�วยลงทุนได3ภายในระยะเวลาดังกล�าวอันเน่ืองมาจากความผดิพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียไม�ต่ํากว�าร3อยละเจ็ดครึ่งต�อปIนับแต�วันท่ีครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ี
บริษัทจัดการจ�ายเงินปCนผลให3กับผู3ถือหน�วยลงทุน 

เง่ือนไขเพ่ิมเตมิ : 

ในการพิจารณาจ�ายเงินปCนผล ถ3าเงินปCนผลท่ีจะประกาศจ�ายต�อหน�วยลงทุนระหว�างปIบัญชี มีมูลค�าต่าํกว�าหรือเท�ากับ 0.10 
บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม�จ�ายเงินปCนผลในครั้งน้ันและให3ยกไปจ�ายเงินปCนผลพร3อมกันในงวดสิ้นปIบัญชี  

หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย มีการแก3ไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ�อนผันเป&นอย�างอ่ืน บริษัทจัดการจะดําเนินการให3
เป&นไปตามน้ัน โดยถือว�าได3รับความเห็นชอบจากผู3ถือหน�วยลงทุนแล3ว 

7.2 เง่ือนไข และวิธีการจ�ายเงินปCนผลแก�ผู3ถือหน�วยลงทุน 

7.2.1 ภายใต3บังคับความในข3อ 8 ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดถือหน�วยลงทุนของกองทุนรวม เกินกว�า 
1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด ยกเว3นกลุ�มบุคคลในข3อ 8.1.1 บริษัทจัดการจะไม�จ�ายเงิน
ปCนผลให3แก�บุคคล หรือกลุ�มบุคคลเดียวกันน้ัน เฉพาะหน�วยลงทุนในส�วนท่ีเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด  

7.2.2 ในกรณีท่ีมีกลุ�มบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกัน ตามข3อ 8.1.1 (1) ถือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว�าร3อยละ 
50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด บริษัทจัดการจะไม�จ�ายเงินปCนผลให3แก�บุคคลหรอืกลุ�มบุคคล
ดังกล�าวในส�วนท่ีเกินกว�า ร3อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

7.2.3 ในกรณีท่ีมีบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน ตามข3อ 8.1.1 (2) ถือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว�า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดไม�เกินหน่ึงปIนับแต�วันท่ีบริษัทจัดจําหน�ายรับหน�วยลงทุนดังกล�าว ตาม
สัญญารับประกันการจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน บริษัทจัดการจะจ�ายเงินปCนผลให3แก�บุคคลดังกล�าวตามสัดส�วนการ
ถือหน�วยลงทุนของบุคคลน้ัน 

7.2.4 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการให3มีการตรวจสอบการถือหน�วยลงทุนของผู3ถือหน�วยลงทุนทุกราย 
รวมถึงกลุ�มบุคคลเดียวกัน หากปรากฏว�าบุคคลดังกล�าวถือหน�วยลงทุนรวมกันเกินอัตราท่ีกําหนด บริษัทจัดการ         
จะปฏิบัตติามเง่ือนไข และวิธีการจ�ายเงินปCนผลแก�ผู3ถือหน�วยลงทุน ตามข3อ 7.2.1 ข3อ 7.2.2 และ ข3อ 7.2.3 

สําหรับเงินปCนผลส�วนท่ีไม�อาจจ�ายแก�ผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีถือหน�วยลงทุนเกินกว�าอัตราท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะยก
ให3เป&นรายได3ของแผ�นดิน 

7.2.5 บริษัทจัดการจะประกาศการจ�ายเงินปCนผล วันปOดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปCนผล โดย 

1. ประกาศในหนังสือพิมพ,รายวันอย�างน3อย 1 ฉบับ 

2. ปOดประกาศไว3ในท่ีเปOดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัทจัดการทุกแห�ง 

3. ส�งหนังสือแจ3งผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู�ในทะเบียนผู3ถือหน�วย ณ วันปOดสมุดทะเบียน และผู3ดแูล
ผลประโยชน, และแจ3งข3อมูลผ�านตลาดหลักทรัพย, 
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7.2.6 บริษัทจัดการจะจ�ายเงินปCนผลเป&นเงินโอนเข3าบัญชีเงินฝากของผู3ถือหน�วยลงทุน หรือ เป&นเช็คขีดคร�อมเฉพาะสั่ง
จ�ายในนามผู3ถือหน�วยลงทุนตามช่ือและท่ีอยู�ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู3ถือหน�วยลงทุน 

7.2.7 ในกรณีท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนไม�ใช3สิทธิขอรับเงินปCนผลจํานวนใดภายในอายุความใช3สิทธิเรียกร3องตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย, บริษัทจัดการจะไม�นําเงินปCนผลจํานวนดังกล�าวไปใช3เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือ
ประโยชน,ของกองทุนรวม 

88..  หลักเกณฑ�และข2อจํากัดการถือหน0วยลงทุน  หลักเกณฑ�และข2อจํากัดการถือหน0วยลงทุน    

8.1 กองทุนรวมมีข3อจํากัดการถือหน�วยลงทุนตามหลักเกณฑ,ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังน้ี 

8.1.1 บุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดถือหน�วยลงทุนได3ไม�เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3ว
ท้ังหมด ยกเว3นเป&นกรณีดังต�อไปน้ี 

(1) เป&นบุคคลดังต�อไปน้ีซึ่งถือหน�วยลงทุนได3ไม�เกินร3อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3ว
ท้ังหมด 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข3าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน
รวมเพ่ือผู3ลงทุนท่ัวไป  

(ข) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไม�อยู�ภายใต3บังคับต3องเสียภาษีเงินได3นิติบุคคล   

(ค) บุคคลอ่ืนใดท่ีได3รับการผ�อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมเีหตุจาํเป&นและ
สมควร 

(2) เป&นบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุนซ่ึงรับหน�วยลงทุนไว3ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุนถือหน�วยลงทุนท่ีรับไว3ในส�วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได3แล3วท้ังหมดไม�เกิน 1 ปIนับแต�วันท่ีบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุนรับหน�วยลงทุนดังกล�าว 

8.1.2 เจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการเช�า หรือผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรัพย, ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ�มบุคคล
เดียวกันกับบุคคลดังกล�าวถือหน�วยลงทุน รวมกันได3ไม�เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3ว
ท้ังหมด 

8.1.3 หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย,ในลักษณะดังน้ี กองทุนรวมต3องมีผู3ลงทุนต�างด3าวถือหน�วยลงทุน ได3
ไม�เกินร3อยละ 49 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด   

(1) ลงทุนเพ่ือให3ได3มาซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ 

(2) ลงทุนเพ่ือให3ได3มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด ท้ังน้ี เมื่อคํานวณพ้ืนท่ีห3องชุดท่ีกองทุนรวมลงทุนรวมกับ
พ้ืนท่ีห3องชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผู3ลงทุนต�างด3าวในอาคารเดยีวกันอยู�ก�อนแล3วคิดเป&นสัดส�วนเกินร3อยละ 
49 ของพ้ืนท่ีห3องชุดท้ังหมดในอาคารชุดน้ัน 

8.2 ภายใต3บังคับ ข3อ 8.3 และข3อ 8.4 ในกรณีท่ีปรากฏข3อเท็จจริงแก�บริษัทจัดการว�ามีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดยีวกันใดถือ
หน�วยลงทุน เกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต�อไปน้ี  

(1) รายงานต�อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต�วันท่ีบริษัทจัดการรู3หรือควรรู3ถึงเหตุดังกล�าว   

(2) ในการขอมติจากผู3ถือหน�วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม�นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดียวกัน
น้ันในส�วนท่ีเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ   
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(3) ไม�จ�ายเงินปCนผลให3แก�บุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดยีวกันน้ัน ในส�วนท่ีเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได3แล3วท้ังหมด  

(4) แจ3งให3บุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันจําหน�ายหน�วยลงทุนส�วนท่ีบุคคลดังกล�าว ถือเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

8.3 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน�วยลงทุน เกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3ว
ท้ังหมดเป&นบุคคล ตามข3อ 8.1.1 (1) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต�อไปน้ี 

(1) รายงานต�อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต�วันท่ีบริษัทจัดการรู3หรือควรรู3ถึงเหตุดังกล�าว  

(2) ในการขอมติจากผู3ถือหน�วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม�นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดียวกัน
น้ันในส�วนท่ีเกินกว�าร3อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดรวมในจํานวนเสียงในการขอมต ิ

(3) ไม�จ�ายเงินปCนผลให3แก�บุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดยีวกันน้ันในส�วนท่ีเกินกว�าร3อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได3แล3วท้ังหมด  

(4) แจ3งให3บุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันจําหน�ายหน�วยลงทุนในส�วนท่ีเกินกว�าร3อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได3แล3วท้ังหมด  

8.4 ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน�วยลงทุนเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3ว
ท้ังหมดเป&นบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน ตามข3อ 8.1.1 (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต�อไปน้ี ในช�วงระยะเวลาท่ีบุคคล
ดังกล�าวถือหน�วยลงทุนท่ีรับไว3ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน แต�ท้ังน้ีไม�เกิน 1 ปIนับแต�วันท่ีรับหน�วย
ลงทุน 

(1) รายงานต�อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต�วันท่ีบริษัทจัดการรู3หรือควรรู3ถึงเหตุดังกล�าว 

(2) ในการขอมติจากผู3ถือหน�วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสยีงของบุคคลดังกล�าวได3เฉพาะในส�วน
ท่ีไม�เกินกว�าร3อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด  

(3) จ�ายเงินปCนผลให3แก�บุคคลดังกล�าวตามสดัส�วนการถือหน�วยลงทุนของบุคคลน้ัน 

8.5 ในกรณีท่ีปรากฏข3อเท็จจริงแก�บรษัิทจัดการว�าผู3ท่ีเคยเป&นเจ3าของหรือผู3โอนสิทธิการเช�าในอสังหาริมทรัพย, ผู3ให3เช�าหรือผู3ให3
สิทธิในอสังหาริมทรัพย, และกลุ�มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล�าว ถือหน�วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข3อ 8.2 โดยอนุโลม 

8.6 การพิจารณาความเป&นกลุ�มบุคคลเดียวกัน ตามข3อ 8.1 ถึงข3อ 8.5 ให3เป&นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย,ว�าด3วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข3าทําสญัญารับจัดการกองทุนส�วนบุคคล 

8.7 เงินปCนผลส�วนท่ีไม�อาจจ�ายแก�ผู3ถือหน�วยลงทุน ตามข3อ 8.2 (3) ข3อ 8.3 (3) และข3อ 8.5 บริษัทจัดการจะยกเงินปCนผลส�วน
ดังกล�าวให3เป&นรายได3ของแผ�นดินโดยถือว�าผู3ถือหน�วยลงทุนท้ังปวงรับทราบและยินยอมให3ดาํเนินการแล3ว และในระหว�างท่ี
บริษัทจัดการยังมิได3ดําเนินการดังกล�าว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปCนผลส�วนดังกล�าวออกจากทรัพย,สินอ่ืนของ
กองทุนรวมโดยไม�นํามารวมคํานวณมลูค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม   

8.8 ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ,ว�าบรษัิทจัดการดําเนินการใดๆ หรอืบุคคลใดถือหน�วยลงทุนโดยรู3เห็นหรือตกลงกับบุคคลอ่ืน          
อันเป&นการปกปOดหรืออําพรางลักษณะท่ีแท3จริงในการถือหน�วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดท่ีประสงค,จะ
ถือหน�วยลงทุนเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิก
ถอนการอนุมัติให3จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

เง่ือนไขอ่ืนๆ :  ไม�ม ี
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99..  การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห0งประเทศไทยการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห0งประเทศไทย  

ภายหลังจากบริษัทจัดการได3ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย,สินเป&นกองทุนรวมต�อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เรียบร3อยแล3ว 
บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอต�อตลาดหลักทรัพย, เพ่ือขอให3พิจารณารับหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเป&นหลักทรัพย,จดทะเบียน
ภายใน 30 วันนับแต�วันจดทะเบียนกองทุนรวม  

เมื่อนําหน�วยลงทุนไปจดทะเบียนเป&นหลักทรัพย,จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,เรียบร3อยแล3ว ผู3ถือหน�วยลงทุนจะสามารถทําการ        
ซ้ือ/ขายหน�วยลงทุนผ�านระบบ “การซ้ือ/ขายหน�วยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,” ได3 โดยปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ และ         
วิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย,  

เน่ืองจากกองทุนรวมมีข3อจํากัดการถือหน�วยลงทุนของผู3ลงทุนต�างด3าวให3ถือหน�วยลงทุนได3ไม�เกินร3อยละ 49 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได3แล3วท้ังหมด บริษัทจัดการในฐานะนายทะเบียนหน�วยลงทุนจึงมีข้ันตอนการควบคุมการถือหน�วยลงทุนของผู3ลงทุนต�างด3าว
ให3ถือหน�วยลงทุนไม�เกินสัดส�วนดังกล�าว ดังน้ัน ผู3ลงทุนต�างด3าวท่ีจะซ้ือขายหน�วยลงทุนจะมีข้ันตอนและอาจใช3ระยะเวลาดําเนินการ
มากกว�าผู3ลงทุนไทย ซ่ึงผู3ลงทุนต�างด3าวสามารถสอบถามข3อมลูดังกล�าวได3จากบริษัทจัดการ 

1100..  การโอนหน0วยลงทุนการโอนหน0วยลงทุน  

กองทุนรวมไม�มีข3อจํากัดการโอนหน�วยลงทุน เว3นแต�ท่ีเป&นไปตามข3อ 8 และหลักเกณฑ,ของตลาดหลักทรัพย, 

10.1 วิธีการโอนหน�วยลงทุนท่ีมีใบหน�วยลงทุน 

ผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีประสงค,จะโอนหน�วยลงทุนจะต3องแจ3งความประสงค,การโอนหน�วยลงทุนไปยังนายทะเบียนหน�วยลงทุน 
โดยกรอกรายละเอียดให3ครบถ3วนในแบบฟอร,มใบสําคัญการโอนหน�วยลงทุนท่ีลงนามโดยผู3โอนและผู3รบัโอน พร3อมท้ังแนบ
เอกสารการโอนหน�วยลงทุนตามท่ีนายทะเบียนหน�วยลงทุนกําหนด การโอนหน�วยลงทุนจะมีผลบังคับและได3รบัการรบัรอง
เมื่อนายทะเบียนหน�วยลงทุนทําการบันทึกรายช่ือผู3รับโอนในทะเบียนผู3ถือหน�วยลงทุนเรยีบร3อยแล3ว ท้ังน้ี ผู3โอนจะต3องเสยี
ค�าธรรมเนียมการโอนหน�วยลงทุน (ถ3ามี) ตามท่ีนายทะเบียนหน�วยลงทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทย  
และ/หรือ บริษัท ศูนย,รับฝากหลกัทรัพย, (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

10.2 วิธีการโอนหน�วยลงทุนในระบบไร3ใบหน�วยลงทุน 

ผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีประสงค,จะโอนหน�วยลงทุนในระบบไร3ใบหน�วยลงทุนจะต3องปฏิบัตติามหลักเกณฑ,ท่ีระบุโดย นายทะเบียน
หน�วยลงทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย,แห�งประเทศไทย และ/หรอื บริษัท ศูนย,รับฝากหลักทรัพย, (ประเทศไทย) จํากัด 
ท้ังน้ี ผู3โอนจะต3องเสียค�าธรรมเนียมการโอนหน�วยลงทุน (ถ3ามี) ตามท่ีนายทะเบียนหน�วยลงทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย,
แห�งประเทศไทย และ/หรือ บริษัท ศูนย,รับฝากหลักทรัพย, (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด 

1111..  การรับชําระหนี้ด2วยทรัพย�สินอ่ืนการรับชําระหนี้ด2วยทรัพย�สินอ่ืน  

หากมีการผิดนัดชําระหน้ีหรือมีพฤติการณ,ว�าผู3ออกตราสารแห�งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร3องของกองทุนรวม จะไม�สามารถชําระหน้ี
ได3 บริษัทจัดการจะรับชําระหน้ีด3วยทรัพย,สินอ่ืนท้ังท่ีเป&นหลักประกันและมิใช�หลักประกัน เพ่ือกองทุนรวมตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว�าด3วยหลักเกณฑ, เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนดังน้ี 

11.1 ก�อนการรับชําระหน้ีด3วยทรัพย,สินอ่ืนท่ีมิใช�หลักประกันในแต�ละครั้ง บริษัทจัดการต3องได3รับความเห็นชอบจากผู3ถือหน�วย
ลงทุนตามมติโดยเสยีงข3างมากของผู3ถือหน�วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน�วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได3แล3วท้ังหมด หรือได3รับความเห็นชอบจากผู3ดูแลผลประโยชน, โดยผู3ดูแลผลประโยชน,ได3ตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นพร3อมเหตผุลว�าในขณะน้ันการรับชําระหน้ีด3วยทรัพย,สินดงักล�าวเป&นประโยชน,ต�อผู3ถือหน�วยลงทุน มากกว�าการถือ
หรือมีไว3ซึ่งตราสารแห�งหน้ีหรือสิทธิเรียกร3องน้ัน 

ในการขอความเห็นชอบจากผู3ถือหน�วยลงทุนหรือผู3ดูแลผลประโยชน,ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมจะได3จากการรับชําระหน้ี มูลค�าของทรัพย,สนิ ประมาณการค�าใช3จ�าย พร3อมเหตุผลและความจําเป&น
ในการรับชําระหน้ี 

11.2 เมื่อได3รับทรัพย,สินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะนําทรัพย,สินดังกล�าวมารวมคํานวณมลูค�าทรัพย,สินสุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรพัย,สินน้ันเพ่ือใช3ในการคํานวณมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ,และ
วิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการ
กับทรัพย,สินท่ีได3จากการรับชําระหน้ี ดังน้ี 

(1) กรณีเป&นทรัพย,สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว3ได3 บริษัทจัดการอาจมีไว3ซึ่งทรัพย,สินดังกล�าว
ต�อไปเพ่ือเป&นทรัพย,สินของกองทุนรวมก็ได3 

(2) กรณีเป&นทรัพย,สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม�สามารถลงทุนในหรือมีไว3ได3 บริษัทจัดการจะจําหน�ายทรัพย,สินดังกล�าว
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได3โดยคํานึงถึงประโยชน,ของผู3ถือหน�วยลงทุนเป&นสําคัญ และในระหว�างท่ีบริษัท
จัดการยังไม�สามารถจําหน�ายทรัพย,สินดังกล�าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน,จากทรัพย,สินดังกล�าวก็ได3  

ในกรณีท่ีมีค�าใช3จ�ายในการบริหารทรัพย,สิน บริษัทจัดการจะจ�ายจากทรัพย,สินของกองทุนรวม 

1122..  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให3มคีณะกรรมการลงทุนของกองทุน (Investment Committee) ได3 โดยจะมรีายละเอียด ดังน้ี 

12.1 องค,ประกอบ 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบด3วยกรรมการจํานวนไม�น3อยกว�า 3 คน ดังต�อไปน้ี 

(1) กรรมการท่ีเป&นตัวแทนของบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจเป&นพนักงาน กรรมการ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการท่ีได3รับ
การแต�งตั้งโดยบริษัทจัดการในนามของกองทุนรวม และได3รบัความเห็นชอบในการเป&นผู3จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย, จํานวนไม�น3อยกว�า 2 คน 

(2) กรรมการท่ีเป&นผู3ถือหน�วยลงทุน หรือตัวแทนท่ีแต�งตั้งโดยผู3ถือหน�วยลงทุน จํานวนไม�เกิน 2 คน โดยบริษัทจัดการ
จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากรายช่ือท่ีเสนอโดยผู3ถือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีถือหน�วยลงทุนไม�น3อยกว�า
ร3อยละ 25 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดของกองทุนรวม ท้ังน้ี หากผู3ถือหน�วยลงทุนเสนอ
รายช่ือของกรรมการเกินกว�าจํานวนของกรรมการท่ีกําหนดไว3ในข3อน้ี ให3บริษัทจัดการพิจารณาแต�งตั้งกรรมการ
รายท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

ท้ังน้ี จํานวนกรรมการท่ีเป&นตัวแทนของบริษัทจัดการจะมจํีานวนเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ และเปลีย่นแปลงจํานวนกรรมการ 

12.2 รูปแบบการตัดสินใจ 

(1) การเรยีกประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให3กรรมการคนใดคนหน่ึงเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพ่ือพิจารณา และ
ลงมติ โดยบริษัทจัดการจะส�งหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงระบุถึง วัน เวลา สถานท่ีของการประชุม โดยทางจดหมาย 
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หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิค ตามควรแก�กรณีให3แก�กรรมการทราบล�วงหน3าไม�น3อยกว�า 3 วันทําการ
ก�อนวันประชุม เว3นแต�กรณีฉุกเฉินไม�จําเป&นต3องส�งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีท่ีไม�มีการส�งหนังสอืเชิญประชุม 
หากกรรมการได3เข3าร�วมในการประชุมแล3ว ให3ถือว�ากรรมการดังกล�าวสละสิทธิในการได3รับหนังสือเชิญประชุม 

(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนจะจัดให3มีการประชุม ปIละ 1 ครั้งเป&นอย�างน3อยหรือตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให3มีการประชุมด3วยวิธีการใดๆ ตามความเหมาะสม หรือลงมติโดยไม�ต3อง
จัดประชุมก็ได3 โดยกรรมการคนหน่ึงคนใดอาจเสนอมติท่ีทําข้ึนเป&นลายลักษณ,อักษร เพ่ือเวียนให3คณะกรรมการ
ลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดงักล�าว ท้ังน้ีจะแยกลงช่ือในแต�ละต3นฉบับของมติ หรือลงช่ือร�วมกันในต3นฉบับ
เดียวกันก็ได3  

(4) องค,ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจดัให3มีการประชุม จะต3องมีกรรมการเข3าร�วมประชุมเกินกว�าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด และต3องมีกรรมการท่ีเป&นตัวแทนของบริษัทจัดการ อย�างน3อย 2 คนเข3าร�วมประชุมด3วย
ตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให3ผู3อ่ืนเข3าประชุมแทนตน จึงจะครบเป&นองค,ประชุม ท้ังน้ี ในการประชุมน้ันอาจ
เป&นในลักษณะการน่ังประชุมร�วมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท, (Telephone Conference) ก็ได3 

(5) มติของคณะกรรมการลงทุน 

กรณีจดัให3มีการประชุม 

ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต3องได3รับมติเสียงข3างมากจากจํานวนกรรมการท่ีเข3าประชุม ถ3าคะแนนเสียงเท�ากัน 
ให3ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป&นเสียงช้ีขาด 

กรณไีม�จัดให3มีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติท่ีทําข้ึนเป&นลายลักษณ,อักษร โดยมติดังกล�าวจะต3องมี
กรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือ ให3ความเห็นชอบรวมกันเกินกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ท้ังน้ี 
กรรมการสามารถจัดส�งมติท่ีได3ลงนามแล3วมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ซ่ึงบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชน,จาก
สําเนามติท่ีลงลายมือช่ือโดยกรรมการซ่ึงส�งทางโทรสารถึงบริษัทจัดการเป&นการลงมติท่ีมีผลสมบูรณ,ในทันที โดย
กรรมการท่ีนําส�งมติทางโทรสารดงักล�าวจะต3องนําส�งต3นฉบับของมติให3บริษัทจัดการต�อไป เพ่ือบริษัทจัดการจะ
เก็บรักษาต3นฉบับของมติท่ีได3รับมาไว3เป&นหลักฐานท่ีบริษัทจัดการ ถ3าคะแนนเสยีงเท�ากัน ให3ประธานกรรมการมี
สิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป&นเสียงช้ีขาด 

ท้ังน้ี หากมติเสียงข3างมากดังกล�าวหรือการดําเนินการตามมตดิังกล�าวอาจเป&นการขัดต�อกฎหมาย ระเบียบ 
ข3อบังคับ ตลอดจนคําสั่งใดๆ ตามท่ีหน�วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/หรือ จรรยาบรรณ 
กรรมการซ่ึงเป&นตัวแทนของบริษัทจัดการ ตามข3อ 12.1 (1) มีสิทธิใช3สิทธิยับยั้งพิเศษ (Veto Right) 

การลงมติของกรรมการซ่ึงมีส�วนได3เสีย 

ในการขอมติจากคณะกรรมการลงทุนในเรื่องใดๆ จะไม�นับคะแนนเสียงของกรรมการผู3มีส�วนได3เสียรวมในจํานวน
เสียงในการขอมต ิ
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(6) ประธานท่ีประชุม 

ให3ท่ีประชุมแต�งตั้งกรรมการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเป&นตัวแทนของบริษัทจัดการทําหน3าท่ีเป&นประธานกรรมการ และ
เป&นประธานในท่ีประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอํานาจและหน3าท่ีในการดําเนินการประชุมให3เป&นไปโดยเรยีบร3อย 
และถูกต3องตามท่ีกําหนดไว3ในข3อน้ี 

(7) รายงานการประชุม 

บริษัทจัดการจะต3องทํารายงานการประชุมกรรมการให3ประธานในท่ีประชุมครั้งน้ันลงนามรับรองและเก็บรักษาไว3 
รวมท้ังจัดให3มสีําเนาเพ่ือให3กรรมการตรวจสอบได3 ณ สาํนักงานใหญ�ของบริษัทจัดการ ในวัน และเวลาทําการของ
บริษัทจัดการ 

12.3 สิทธิ หน3าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนมีหน3าท่ีในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการบรหิารกองทุน ดังน้ี 

(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซ้ือ เช�า เช�าช�วง ให3เช�า ให3เช�าช�วง จําหน�าย โอน หรือรับโอนซ่ึงอสังหาริมทรัพย,หรือ
สิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, ท้ังน้ี จะต3องไม�ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ให3คําแนะนําในการบํารุงรักษาใหญ�ในทรัพย,สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 

(3) ให3คําแนะนําในการแก3ไขและการต�ออายุสัญญาเช�า และสญัญาเช�าช�วงทรัพย,สิน 

(4) ให3คําแนะนําเก่ียวกับแผนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย, หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวม 

(5) ดําเนินการอ่ืนใดตามมติของผู3ถือหน�วยลงทุน ท้ังน้ี จะต3องไม�ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข3องท้ังท่ีมีอยู�แล3วและท่ีจะมีข้ึนในภายหน3า 

(6) กรรมการทุกท�านจะต3องเก็บรักษาข3อมูลจากการประชุมเป&นความลบั และไม�นําไปเปOดเผยให3บุคคลใดๆ ทราบ 
และ/หรือ ใช3เพ่ือประโยชน,อย�างอ่ืนท่ีมิใช�ประโยชน,ของกองทุน เว3นแต�จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ3งให3เปOดเผย 
หรือข3อมูลดังกล�าวเป&นข3อมลูท่ีได3ถูกเปOดเผยให3ผู3ลงทุนท่ัวไปทราบแล3ว 

(7) คณะกรรมการลงทุนจะต3องพิจารณา ตัดสินใจในเรื่องใดๆ ด3วยความโปร�งใส สุจรติ และตั้งอยู�บนพ้ืนฐานของการ
ปฏิบัติตามกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข3องท้ังท่ีมีอยู�แล3วและจะมีข้ึนในภายหน3า 

1133..  ช่ือ ท่ีอยู0 หมายเลขโทรศัพท� เง่ือนไขการเปล่ียนผู2ดูแลผลประโยชน� และสถานท่ีเก็บรัช่ือ ท่ีอยู0 หมายเลขโทรศัพท� เง่ือนไขการเปล่ียนผู2ดูแลผลประโยชน� และสถานท่ีเก็บรักษากษา
ทรัพย�สินของกองทุนรวมทรัพย�สินของกองทุนรวม  

13.1 ช่ือ ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพท,ของผู3ดูแลผลประโยชน, 

ช่ือ: ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู�: อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน ช้ัน 11  
 เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 โทรศัพท, 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีมหีน3าท่ี คุณสมบัติและไม�มลีักษณะต3องห3ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว�าด3วยคุณสมบัติ
ของผู3ดูแลผลประโยชน,ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, 
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13.2 เง่ือนไขการเปลี่ยนผู3ดูแลผลประโยชน, 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนผู3ดูแลผลประโยชน,เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดังต�อไปน้ี 

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู3ดูแลผลประโยชน,ฝKายใดฝKายหน่ึง มีความประสงค,จะบอกเลิกสัญญาแต�งตั้งผู3ดูแล
ผลประโยชน, ให3คู�สัญญาฝKายท่ีจะเลิกสัญญาบอกกล�าวให3อีกฝKายหน่ึงทราบล�วงหน3าเป&นลายลักษณ,อักษร               
ไม�น3อยกว�า 90 วัน 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู3ดูแลผลประโยชน,ฝKายใดฝKายหน่ึงไม�ปฏบัิติตามหน3าท่ีหรือความรับผดิชอบตามท่ีตกลง
ไว3 ผู3ดูแลผลประโยชน,หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสญัญาแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,ได3 โดยบอกกล�าวให3อีกฝKาย
หน่ึงทราบล�วงหน3าเป&นลายลักษณ,อักษร เป&นเวลาไม�น3อยกว�า 30 วัน 

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก3ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศของ
ทางราชการ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมี
ผลให3บริษัทจัดการและผู3ดูแลผลประโยชน,ไม�สามารถตกลงท่ีจะแก3ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,
ให3สอดคล3องกับการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักทรัพย,ดังกล�าว ท้ังน้ี เน่ืองจาก
การเปลีย่นแปลงดังกล�าวมผีลให3เป&นการเพ่ิมภาระหน3าท่ีแก�ผู3ดูแลผลประโยชน, และผู3ดูแลผลประโยชน,ไม�ประสงค,
จะรับหน3าท่ีดังกล�าวต�อไป ผู3ดูแลผลประโยชน,มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,ได3 โดยบอกกล�าวให3
บริษัทจัดการทราบล�วงหน3าเป&นลายลักษณ,อักษร เป&นเวลาไม�น3อยกว�า 90 วัน 

(4) ในกรณีท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีมีมตโิดยเสยีงข3างมาก ซ่ึงคิดตามจํานวนหน�วยลงทุนรวมกันเกินกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวน
หน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดของกองทุน เรียกร3องให3มีการเปลี่ยนแปลงผู3ดูแลผลประโยชน, 

(5) ในกรณีท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,ขาดคุณสมบัติข3อใดข3อหน่ึงตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 
คุณสมบัติของผู3ดูแลผลประโยชน,ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, และท่ีแก3ไขเพ่ิมเตมิ บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให3ผู3ดูแลผลประโยชน,จัดการแก3ไขให3ถูกต3องภายใน 15 วันนับตั้งแต�วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือ
ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ3งการแก3ไขดังกล�าวให3
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต�วันถัดจากวันท่ีแก3ไขเสร็จสิ้น 

ในกรณีท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,มิได3ทําการแก3ไขให3ถูกต3องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล�าว บรษัิทจัดการจะ
ดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู3ดูแลผลประโยชน,ต�อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต�วัน
ถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาให3แก3ไข เมื่อได3รับอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล3ว บริษัทจัดการจะ
แต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,รายใหม�แทนผู3ดูแลผลประโยชน,เดมิโดยพลัน ท้ังน้ี เว3นแต�สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะสั่งการเป&นอย�างอ่ืน 

(6) หากผู3ดูแลผลประโยชน,นําข3อมลูท่ีเก่ียวข3องกับการจัดการกองทุน หรือข3อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกับการจัดการ
กองทุนรวมไปเปOดเผยโดยมิชอบ เพ่ือก�อหรืออาจก�อให3เกิดความเสยีหายต�อกองทุนรวม หรือบริษัทจัดการ หรือมี
บุคคลอ่ืนได3รับประโยชน,ใดๆ อันเน่ืองมาจากการเปOดเผยท่ีไม�เหมาะสมดังกล�าว หรือก�อให3เกิดประโยชน,ต�อผู3ดูแล
ผลประโยชน, บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,น้ีได3 โดยบอกกล�าวล�วงหน3าเป&นลาย
ลักษณ,อักษรไม�น3อยกว�า 15 วัน โดยผู3ดูแลผลประโยชน,จะต3องรับผิดชอบต�อค�าใช3จ�ายและความเสียหายให3แก�
บริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนรวม รวมถึงค�าใช3จ�ายท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทจัดการต3องติดต�อกับบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวข3องกับการเปลีย่นผู3ดูแลผลประโยชน,ด3วย 
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(7) เมื่อมีผู3ใดเสนอหรือยื่นคําร3องต�อศาลหรือหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข3องในส�วนท่ีเก่ียวกับผู3ดูแลผลประโยชน,ของ
กองทุน (ก) เพ่ือเลิกกิจการหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีคล3ายคลึงกัน หรือ (ข) เพ่ือฟyzนฟูกิจการ ประนอมหน้ี หรือผ�อนผัน
การชําระหน้ี จัดการทรัพย,สิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือร3องขออ่ืนใดท่ีคล3ายคลึงกัน ภายใต3กฎหมายปCจจุบัน 
หรือในอนาคต หรือตามข3อบังคับต�างๆ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสญัญาแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,น้ีได3ทันที 

(8) เมื่อหน�วยงานหรือองค,กรของรัฐมคีวามเห็นเก่ียวกับการปฏบัิติงานของผู3ดูแลผลประโยชน,ว�ามีความผิด หรือ
ประมาทเลินเล�ออย�างร3ายแรงและแจ3งให3บริษัทจัดการทราบหรือประกาศเป&นการท่ัวไป บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสญัญาแต�งตั้งผู3ดแูลผลประโยชน,น้ีได3ทันที 

ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผู3ดูแลผลประโยชน,จะต3องได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�อน เน่ืองจาก
พระราชบัญญัติหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, พ.ศ. 2535 รวมท้ังฉบับแก3ไขเพ่ิมเติมกําหนดให3กองทุนรวมต3องมีผู3ดูแล
ผลประโยชน, ดังน้ัน ในกรณีท่ีผู3ดแูลผลประโยชน,หมดหน3าท่ีลงตามข3อ 13.2 “เง่ือนไขการเปลี่ยนผู3ดแูลผลประโยชน,” ผู3ดูแล
ผลประโยชน,น้ันต3องทําหน3าท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,ของกองทุนรวมต�อไปอย�างสมบูรณ,จนกว�าจะจัดการโอนทรัพย,สินและ
เอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนรวมให3แก�ผู3ดูแลผลประโยชน,รายใหม�หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป&นเพ่ือให3การโอนทรัพย,สิน และเอกสารท้ังหลายเป&นไปโดย
เรียบร3อยให3แก�ผู3ดูแลผลประโยชน,รายใหม�จนเสร็จสิ้น และภายในเวลาอันสมควรท่ีสามารถทํางานได3อย�างต�อเน่ือง 

ในกรณีท่ีสญัญาแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,สิ้นสดุลงเน่ืองจากผู3ดูแลผลประโยชน,บอกเลิกสัญญา หากบริษัทจัดการยังไม�
สามารถหาผู3ดูแลผลประโยชน,รายใหม�มารับมอบงานได3ภายในวันสิ้นสุดสญัญาดังกล�าว ผู3ดูแลผลประโยชน,ยังต3องปฏบัิติ
หน3าท่ีตามสัญญาแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,ต�อไปจนกว�าจะมีการแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,รายใหม� โดยผู3ดูแลผลประโยชน,
รายเดิม มีสิทธิได3รบัค�าธรรมเนียมผู3ดูแลผลประโยชน,จากกองทุนรวมตามสัดส�วนระยะเวลาท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,น้ันได3ปฏิบัติ
หน3าท่ีจนถึงวันท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,ได3สิ้นสุดการทําหน3าท่ีเป&นผู3ดูแลผลประโยชน, รวมท้ังค�าใช3จ�ายต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง
เน่ืองจากการปฏิบัติหน3าท่ีตามสญัญาแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน, นับตั้งแต�วันสิ้นสุดสัญญาเป&นต3นไปจนกว�าบริษัทจัดการ      
จะแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,รายใหม�และสามารถปฏิบัติหน3าท่ีดังกล�าวได3 

ในกรณีการเป&นผู3ดูแลผลประโยชน,สิ้นสุดลง ผู3ดูแลผลประโยชน,จะต3องรวบรวมและโอนทรัพย,สินท้ังหมดและเอกสาร
หลักฐานของกองทุนรวมให3แก�ผู3ดแูลผลประโยชน,ท่ีมาแทน หรอืดําเนินการอย�างอ่ืนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป&นเพ่ือให3การโอนทรัพย,สินและเอกสารท้ังหลายเป&นไปโดย
เรียบร3อยภายใน 15 วันทําการนับจากวันท่ีการเป&นผู3ดูแลผลประโยชน,สิ้นสุดลง 

13.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย,สินของกองทุนรวม 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   

อาคารธนาคารกสิกรไทย สาํนักพหลโยธิน ช้ัน 11 เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 โทรศัพท, 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

และ/หรือ ท่ีบริษัท ศูนย,รับฝากหลักทรัพย, (ประเทศไทย) จํากัด 

ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงผู3ดูแลผลประโยชน,รายใหม� บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย,สินและเอกสารสําคัญของกองทุนรวม
ไว3ท่ีสํานักงานของผู3ดูแลผลประโยชน,ของกองทุนรวมรายใหม� อย�างไรก็ตาม ในกรณีทรัพย,สินท่ีลงทุนเป&นอสังหาริมทรัพย, 
บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิในอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนลงทุน ได3แก� โฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน, หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิห3องชุด และสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย, สัญญาเช�า หรอืสัญญาโอนสิทธิการเช�า
อสังหาริมทรัพย, หนังสือกรมธรรม,ประกันภยัไว3ท่ีสาํนักงานของผู3ดูแลผลประโยชน,ของกองทุนรวม ยกเว3นในการเก็บ
ทรัพย,สินท่ีโดยสภาพไม�สามารถเก็บรักษาไว3ท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,ได3 
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1144..  ช่ือ ท่ีอยู0ช่ือ ท่ีอยู0   หมายเลขโทรศัพท�ของผู2สอบบัญชีหมายเลขโทรศัพท�ของผู2สอบบัญชี  

ช่ือ: นายประวิทย, วิวรรณธนานุตร,   

ท่ีอยู�: บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว�องวานิช บี ถ.พระรามเก3า ห3วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 โทรศัพท, 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ: นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล  

ท่ีอยู�: บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว�องวานิช บี ถ.พระรามเก3า ห3วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 โทรศัพท, 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ: นายเทอดทอง เทพมังกร  

ท่ีอยู�: บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว�องวานิช บี ถ.พระรามเก3า ห3วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 โทรศัพท, 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ: นางสาวชมภูนุช แซ�แต3 

ท่ีอยู�: บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว�องวานิช บี ถ.พระรามเก3า ห3วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 โทรศัพท, 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

ช่ือ: นายบรรจง พิชญประสาธน, 

ท่ีอยู�: บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว�องวานิช บี ถ.พระรามเก3า ห3วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 โทรศัพท, 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีได3รับความเห็นชอบตามประกาศว�าด3วยการให3ความเห็นชอบผู3สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ3งให3สํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

1155..  ช่ือ ท่ีอยู0 หมายเลขโทรศัพท�ของนายทะเบียนหน0วยลงทุนช่ือ ท่ีอยู0 หมายเลขโทรศัพท�ของนายทะเบียนหน0วยลงทุน  

ช่ือ: บริษัทหลักทรัพย,จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู�: เลขท่ี 199 อาคารคอลัมน,ทาวเวอร, ช้ัน G และ ช้ัน 21 - 23  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
 โทรศัพท, 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีได3รับอนุญาตให3บริการเป&นนายทะเบียนหลักทรัพย,จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ3งให3สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

1166..  ช่ือ ท่ีอยู0 หมายเลขโช่ือ ท่ีอยู0 หมายเลขโทรศัพท�ของผู2จัดจําหน0ายหน0วยลงทุน ทรศัพท�ของผู2จัดจําหน0ายหน0วยลงทุน   

บริษัทจัดการอาจแต�งตั้งผู3จดัจําหน�ายเพ่ิมเติมในภายหลัง ซ่ึงเป&นนิติบุคคลท่ีได3รบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย,ประเภทการจัด
จําหน�ายหลักทรัพย,หรือการจัดจําหน�ายหลักทรัพย,ท่ีเป&นหน�วยลงทุน และบริษัทจัดการจะแจ3งการแต�งตั้งให3สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ รวมท้ังปOดประกาศไว3ในท่ีเปOดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัทจัดการ ผู3จดัจําหน�ายทุกราย และผู3สนับสนุนการขาย
หน�วยลงทุนทุกราย  
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1177..  ช่ือ ท่ีอยู0 และหมายเลขโทรศัพท�ของผู2สนับสนุนการขายหน0วยลงทุน ช่ือ ท่ีอยู0 และหมายเลขโทรศัพท�ของผู2สนับสนุนการขายหน0วยลงทุน   

บริษัทจัดการอาจแต�งตั้งผู3สนับสนุนการขายหน�วยลงทุนในภายหลัง ซ่ึงเป&นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ได3ให3ความเห็นชอบเพ่ือทําหน3าท่ีเป&นผู3สนับสนุนการขายของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะแจ3งการแต�งตั้งให3สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมท้ังปOดประกาศไว3ในท่ีเปOดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัทจัดการ ผู3จดัจําหน�ายทุกราย และ
ผู3สนับสนุนการขายหน�วยลงทุนทุกราย 

1188..  ช่ือ ท่ีอยู0 และหมายเลขโทรศัพท�ของบริษัทประเมินค0าทรัพย�สินช่ือ ท่ีอยู0 และหมายเลขโทรศัพท�ของบริษัทประเมินค0าทรัพย�สิน  

ในการประเมินค�าทรัพย,สินแต�ละช้ินท่ีกองทุนรวมลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการได3แต�งตั้งบริษัทประเมนิค�าทรัพย,สินท่ีอยู�ในบัญชีรายช่ือ
ท่ีได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย เพ่ือประเมินค�าทรัพย,สินดังกล�าว ดังน้ี 

ช่ือ: บริษัท ไนท,แฟรงค, ชาร,เตอร, (ประเทศไทย) จํากัด 
ท่ีอยู�: เลขท่ี 65/192 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร, ช้ัน 23 ถนนพระราม 9 เขตห3วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
 โทรศัพท, 0-2643-8223 โทรสาร 0-2643-8224 

ช่ือ: บริษัท เค.ที.แอพไพรซัล จํากัด 
ท่ีอยู�: เลขท่ี 147-148 ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทรศัพท, 0-2655-8330 โทรสาร 0-2654-3945  

1199..  ท่ีปรึกษาของกองทุนรวท่ีปรึกษาของกองทุนรวมม  

บริษัทจัดการอาจแต�งตั้งบุคคลธรรมดาหรือบริษัทท่ีมีความรู3และประสบการณ,เก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย, หรือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย,ไม�น3อยกว�า 5 ปIให3เป&นท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการ เพ่ือให3คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก�บริษัทจัดการเก่ียวกับการซ้ือ เช�า 
จําหน�าย โอน หรือรับโอนซ่ึงอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, หรือการจัดหาผลประโยชน,จากอสังหาริมทรัพย,น้ัน เพ่ือ
เป&นแนวทางในการจัดการกองทุนรวม ท่ีปรึกษาท่ีบริษัทจัดการอาจจะแต�งตั้งข้ึนดังกล�าวจะไม�มสี�วนร�วมในการตดัสินใจลงทุนหรือการ
บริหารอสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวม และไม�มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต�อย�างใด ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
แต�งตั้งท่ีปรึกษา ค�าใช3จ�ายจากการแต�งตั้งท่ีปรึกษาดังกล�าวถือว�าเป&นค�าใช3จ�ายของกองทุนรวม ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการมีการแต�งตั้งหรอื
เปลี่ยนแปลงท่ีปรึกษา บริษัทจัดการจะทําหนังสือแจ3งต�อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู3ดูแลผลประโยชน,ให3ทราบ 

2200..  ผู2บริหารอสังหาริมทรัพย� ผู2บริหารอสังหาริมทรัพย�   

ไม�ม ี

2211..  การเสนอขายหน0วยลงทุนการเสนอขายหน0วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหน�วยลงทุนตามหลักเกณฑ, วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุไว3ในข3อน้ี ท้ังน้ี ในกรณีท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได3แก3ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือ ผ�อนผันเป&นอย�างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการให3เป&นไปตามน้ัน นอกจากน้ี ในกรณีท่ีบริษัท
จัดการเห็นว�าการเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งน้ีอาจมีปCญหาอุปสรรคหรือข3อจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซ้ือและการจัดสรรหน�วยลงทุนท่ีระบุไว3ในเอกสารฉบับน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปCญหา 
อุปสรรค หรือข3อจํากัดในการดําเนินการ ท้ังน้ี เพ่ือให3การเสนอขายหน�วยลงทุนในครั้งน้ีประสบความสําเรจ็สูงสดุ 
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21.1 การเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก 

ในการเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะดาํเนินการเสนอขายหน�วยลงทุน ดังน้ี 

(1) เสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุน ไม�เกินร3อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดให3แก�ผู3จองซ้ือพิเศษ 
หรือเจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการเช�า หรือผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ�มบุคคลเดยีวกันของ
บุคคลดังกล�าว (ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 1) 

ท้ังน้ี ในการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�เจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการ
เช�า หรือผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรพัย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ�มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล�าว รวมกันได3ไม�เกินกว�า 
1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด  

อน่ึง ในกรณีท่ีมีหน�วยลงทุนเหลือจากการจองซ้ือ โดยผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 1 ตามท่ีกล�าวข3างต3น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนํา
หน�วยลงทุนส�วนท่ีเหลืออยู�ท้ังหมดดังกล�าวมาเสนอขายให3แก�ผู3จองซ้ือท่ัวไป และผู3จองซ้ือประเภทกองทุน (ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 2) 
ต�อไป 

(2) เสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�ผู3จองซ้ือท่ัวไปไม�น3อยกว�าร3อยละ 25 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด  

(3) เสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�ผู3จองซ้ือท่ัวไปและผู3จองซ้ือประเภทกองทุนเป&นจํานวนรวมกันไม�น3อยกว�าร3อยละ 50 
ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

(4) ในกรณีท่ีผู3จองซ้ือท่ัวไปและผู3จองซ้ือประเภทกองทุนจองซ้ือหน�วยลงทุนไม�ครบตามอัตราท่ีกําหนดในข3อ (2) และข3อ (3) 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนท่ีเหลือแก�บุคคลดังต�อไปน้ี ตามลําดับ 

(ก) ผู3จองซ้ือพิเศษ 

(ข) เจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการเช�า หรือผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรพัย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน รวมท้ังเจ3าของท่ีดินท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือเจ3าของทรัพย,สินท่ีเก่ียวกับสิทธิดังกล�าว 

(ค) บริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุนท่ีรับหน�วยลงทุนตามสัญญารับประกันการจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน  

ในกรณีท่ีกลุ�มบุคคลเดียวกันของบุคคล ตามวรรคหน่ึงข3อ (4) (ก) และ (ข) ได3รับการจัดสรรหน�วยลงทุน ให3ถือว�าเป&นการ
จัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�บุคคล ตามวรรคหน่ึงข3อ (4) (ก) และ (ข) ด3วย 

21.2 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน�วยลงทุน ใบคําขอเปOดบัญชีกองทุน และใบคําสั่งซ้ือหน�วยลงทุน 

ผู3สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืช้ีชวนส�วนสรุปข3อมูลสําคัญหรือส�วนข3อมูลโครงการ ใบคําขอเปOดบัญชีกองทุน และ           
ใบคําสั่งซ้ือหน�วยลงทุน ได3ท่ี ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัทจัดการ หรอืจากเว็บไซต,ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต�อทุก
แห�งท่ีใช3ในการซ้ือหน�วยลงทุนของผู3จัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3รับประกันการจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3สนับสนุนการขายหน�วย
ลงทุน (ถ3ามี) ทุกวันทําการ ในระหว�างเวลาทําการ โดยช�วงระยะเวลาในการจองซ้ือจะระบุไว3ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน�วย
ลงทุน  

21.3 วิธีการจองซ้ือหน�วยลงทุน 

ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนสามารถจองซ้ือหน�วยลงทุนด3วยตัวเองท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู3จัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3รับประกัน
การจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3สนับสนุนการขายหน�วยยลงทุน (ถ3ามี) ท้ังน้ี ผู3ลงทุนจะต3องสั่งซ้ือหน�วยลงทุนเป&นจํานวนเงินข้ัน
ต่ํา 1,000 บาท ในราคาหน�วยละ 10 บาท หากจองซ้ือเกินกว�า 1,000 บาท จะต3องจองซ้ือในจํานวนทวีคูณของ 100 บาท 
บวกค�าธรรมเนียมการเสนอขายหน�วยลงทุน (ถ3ามี) โดยกรอกรายละเอียดต�างๆ ใบคําขอเปOดบัญชีกองทุน (กรณีท่ีผู3จองซ้ือ
หน�วยลงทุนไม�เคยเปOดบัญชีกับบรษัิทจัดการมาก�อน) และใบคําสั่งซ้ือหน�วยลงทุนให3ครบถ3วนชัดเจน แล3วนําใบคําขอเปOด
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บัญชีกองทุน (ถ3ามี) และใบคําสั่งซ้ือหน�วยลงทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถ3วนแล3วและเอกสารหลกัฐาน เช�น สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย,และหนังสือมอบอํานาจ พร3อมตัวอย�าง
ลายมือช่ือผู3มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เป&นต3น พร3อมท้ังเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนเต็มจํานวนไปท่ีบริษัทจัดการ 
และ/หรือ ผู3จัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3รับประกันการจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3สนับสนุนการขายหน�วยยลงทุน (ถ3ามี) หรือ
สามารถสั่งซ้ือหน�วยลงทุนทางโทรสารได3สําหรับผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล3ว  

ในกรณีท่ีผู3จองซ้ือหน�วยลงทุน ตั้งแต� 2 คนข้ึนไป แต�ไม�เกิน 4 คน จองซ้ือหน�วยลงทุนร�วมกัน บริษัทจัดการจะถือเอาบุคคล
เหล�าน้ันเป&นผู3ใช3สิทธิในฐานะผู3จองซ้ือหน�วยลงทุน  

ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยู�ในต�างประเทศจะต3องเป&นผู3รับภาระในเรื่องของข3อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต�างๆ         
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

21.4 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน 

ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนจะต3องชําระเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน ได3ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู3จดัจําหน�าย และ/หรือ         
ผู3รับประกันการจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3สนับสนุนการขายหน�วยลงทุน (ถ3ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชําระ
เป&นเงินสด เช็ค ดราฟท, หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได3ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานท่ีรับการ
จองซ้ือภายในวันท่ีจองซ้ือเท�าน้ัน โดยเช็คหรือดราฟท,ดังกล�าวจะต3องลงวันท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร�อมเฉพาะสั่งจ�ายในนาม 
“บัญชีจองซ้ือหน�วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย,เอ็มเอฟซี” ซ่ึงเป&นบัญชีประเภทออมทรัพย, ท่ีบริษัทจัดการเปOดไว3เพ่ือ
รับเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน  

หลังจากท่ีบริษัทจัดการ และ/หรอื ผู3จัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3รบัประกันการจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3สนับสนุนการขาย
หน�วยลงทุน (ถ3ามี) ได3รับชําระเงินค�าซ้ือหน�วยลงทุนจากผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนแล3ว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู3จัดจําหน�าย 
และ/หรือ ผู3รับประกันการจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3สนับสนุนการขายหน�วยลงทุน (ถ3ามี) จะออกหลักฐานการรับเงิน และ
สําเนาใบคําสั่งซ้ือหน�วยลงทุนให3แก�ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนไว3เป&นหลักฐาน  

การจองซ้ือหน�วยลงทุนจะสมบูรณ,ก็ต�อเมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู3จดัจําหน�าย และ/หรือ ผู3รับประกันการจัดจําหน�าย 
และ/หรือ ผู3สนับสนุนการขายหน�วยลงทุน (ถ3ามี) ได3เรยีกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟท, หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร และได3รบัเงิน
ค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล3ว สิทธิของผู3ถือหน�วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหน�วยลงทุนได3บันทึก
ข3อมูลการซ้ือหน�วยลงทุนของผู3ถือหน�วยลงทุนลงในสมดุทะเบียนผู3ถือหน�วยลงทุนแล3วเท�าน้ัน 

ผู3จองซ้ือท่ีได3ชําระเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนแล3ว จะเพิกถอนการจองซ้ือหน�วยลงทุนและขอคืนเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน
ไม�ได3 

บริษัทจัดการจะต3องนําเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนท่ีได3รับจากผู3จองซ้ือเข3า “บัญชีจองซ้ือหน�วยลงทุนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย,เอ็มเอฟซี” ซ่ึงเป&นบัญชีประเภทออมทรัพย, ซ่ึงบริษัทจัดการได3เปOดไว3กับผู3ดูแลผลประโยชน,และธนาคาร
พาณิชย,อ่ืนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือไม�เกินกว�า 3 วันทําการนับตั้งแต�วันถัดจากวันปOดการเสนอขายครั้งแรก 

นอกจากน้ี หากผู3ลงทุนต3องการขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินภายใต3การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพ่ือ
จองซ้ือกองทุนน้ี ผู3ลงทุนจะต3องส�งคําสั่งซ้ือล�วงหน3า 1 วันก�อนวันสุดท3ายของการเปOดเสนอขายครั้งแรก 

21.5 เง่ือนไขการเสนอขายหน�วยลงทุน 

(1) ในระหว�างระยะเวลาก�อนปOดการเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการประสงค,จะยกเลิกการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถท่ีจะยุติการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมก�อนสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน�วยลงทุน 
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ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะรายงานให3สํานักงานทราบการยุติการเสนอขายหน�วยลงทุน ตามวรรคหน่ึงภายใน 7 วัน     
นับแต�วันท่ียุติการเสนอขายหน�วยลงทุนน้ัน และให3การอนุมัติให3จดัตั้งและจัดการกองทุนรวมน้ันสิ้นสุดลงในวันท่ี
แจ3งให3สํานักงานทราบ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือ ระงับการจองซ้ือหน�วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส�วนในกรณีใดกรณี
หน่ึงดังต�อไปน้ี 

(2.1) กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดยีวกันใดประสงค,จะจองซ้ือหน�วยลงทุนรวมกันเกินกว�า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด เว3นแต�เป&นกรณีท่ีได3รับยกเว3นตามท่ีสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.2) กรณีท่ีเจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการเช�า และผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุ�มบุคคลเดยีวกันของบุคคลดังกล�าว ประสงค,จะจองซ้ือหน�วยลงทุนรวมกันเกินกว�า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

(2.3) กรณีท่ีผู3ลงทุนต�างด3าวประสงค,จะจองซ้ือหน�วยลงทุนเกินร3อยละ 49 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�าย
ได3แล3วท้ังหมด หากเป&นการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย,ใน
ลักษณะท่ีสํานักงานกําหนด 

(2.4) กรณีเอกสารหรือข3อมูลท่ีบริษัทจัดการได3รับจากผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนไม�ถูกต3องตามความเป&นจริงหรือ   
ไม�ครบถ3วน 

(2.5) กรณีบริษัทจัดการเกิดข3อสงสัยว�าการซ้ือหน�วยลงทุนของผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนไม�โปร�งใส เช�น อาจเป&น
การฟอกเงิน เป&นต3น 

(2.6) ในกรณีท่ีมีเหตุไม�พึงประสงค,จนทําให3บริษัทจัดการเห็นว�าอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน มีมลูค�า
รวมกันแล3วไม�ถึงร3อยละ 75 ของมูลค�าเงินท่ีกองทุนรวมระดมทุนได3หรือมูลค�าของอสังหาริมทรัพย,ท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนอาจไม�เป&นไปตามท่ีคาดหมาย เช�น การเจรจาในการลงทุนอสังหาริมทรัพย,บาง
รายการท่ีกองทุนรวมสนใจลงทุนไม�ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตสุุดวิสัยหรือเหตุอันไม�คาดหมาย
กับอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมคาดว�าจะลงทุน จนเป&นเหตุให3กองทุนรวมไม�สามารถลงทุน หรือ        
ไม�ประสงค,จะลงทุนในอสังหารมิทรัพย,ดังกล�าว เป&นต3น บรษัิทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา       
ลดขนาดกองทุนรวม หรือยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการอาจดาํเนินการระงับการจองซ้ือ
บางส�วนหรือท้ังหมด และ/หรือ ระงับการจัดสรรหน�วยลงทุนบางส�วนหรือท้ังหมด แล3วแต�กรณ ี

(2.7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหน�วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
เช�น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว�าเป&นประโยชน,ต�อกองทุนรวมหรือผู3ถือหน�วยลงทุน หรือกรณีท่ีการจอง
ซ้ือหน�วยลงทุนอาจก�อให3เกิดปCญหาในการบริหารกองทุนรวมหรือก�อให3เดิดผลเสียหายแก�กองทุนรวม 
เป&นต3น ท้ังน้ี เพ่ือเป&นการรักษาผลประโยชน,ของกองทุนรวม ผู3ถือหน�วยลงทุน และช่ือเสยีงหรือความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป&นหลัก 

21.6 การคืนเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนให3แก�ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุน ในกรณีต�างๆ ภายใต3เง่ือนไขท่ีกําหนดดังต�อไปน้ี  

21.6.1 กรณีท่ีผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนถูกปฏเิสธการจองซ้ือหรือไม�ได3รับการจัดสรรหน�วยลงทุนไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน 
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21.6.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค,จะยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และได3ยุติการขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมก�อน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน�วยลงทุน โดยบริษัทจัดการได3รายงานให3สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบการยุติการ
ขายหน�วยลงทุนดังกล�าวภายใน 7 วันนับแต�วันท่ียุติการขายหน�วยลงทุนน้ัน ท้ังน้ี การอนุมัติให3จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
น้ันสิ้นสุดลงในวันท่ีแจ3งให3สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

21.6.3 กรณีท่ีบริษัทจัดการต3องยุติโครงการหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย หากปรากฎกรณีอย�างใดอย�างหน่ึงดังต�อไปน้ี 

(1) จําหน�ายหน�วยลงทุนให3แก�ผู3จองซ้ือท่ัวไปและผู3จองซ้ือประเภทกองทุนไม�เป&นไปตามหลักเกณฑ,ท่ีกําหนดในข3อ 21.1 
(2) และ (3) เว3นแต�เป&นการดําเนินการตามหลักเกณฑ,ท่ีกําหนดในข3อ 21.1 (4)   

(2) จําหน�ายหน�วยลงทุนให3แก�ผู3จองซ้ือได3ไม�ถึง 250 ราย 

(3) จําหน�ายหน�วยลงทุนได3มีมูลค�าน3อยกว�า 500 ล3านบาท 

(4) จัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�บุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3
แล3วท้ังหมด เว3นแต�เป&นกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(5) จัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�เจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการเช�า และผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุ�มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล�าวรวมกันเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3ว
ท้ังหมด 

(6) จัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�ผู3ลงทุนต�างด3าวเกินกว�าร3อยละ 49 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

(7) มูลค�าหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3ไม�เพียงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรพัย,หรือสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,ตามท่ีระบุ
ไว3ในโครงการ เว3นแต�บริษัทจัดการจะได3ใช3สิทธิตามเง่ือนไขท่ีระบุไว3ในข3อ 2.1 

21.6.4 กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งให3บริษัทจัดการยตุิโครงการหลังจากการสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรอื มีคําสั่งให3เพิกถอนการอนุมัติให3จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และ/หรือ กรณีอ่ืนใดอันมี
เหตุจําเป&นทําให3ต3องยุติโครงการ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดส�งเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนและผลประโยชน,ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีได3รับจากการจําหน�าย
หน�วยลงทุน (ถ3ามี) ให3แก�ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนตามสัดส�วนของเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเป&นเช็ค
ตามท่ีผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนระบุไว3ในใบคําขอเปOดบัญชีกองทุน ภายใน 14 วันนับแต�วันสิ้นสดุระยะเวลาการเสนอขายหน�วย
ลงทุนครั้งแรก หรือ ภายใน 14 วันนับแต�วันท่ีการอนุมัติให3จดัตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ตามข3อ 21.6.2 และ          
ข3อ 21.6.4 ท้ังน้ี หากเป&นกรณีการคืนเงิน ตามข3อ 21.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําดอกเบ้ีย และ/หรือ 
ผลประโยชน,ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีได3รับจากการจองซ้ือหน�วยลงทุน (ถ3ามี) รวมเข3าเป&นทรัพย,สินของกองทุนรวม 

หากบริษัทจัดการไม�สามารถคืนเงินและผลประโยชน, ภายในกําหนดเวลาท่ีระบุไว3ข3างต3นได3อันเน่ืองจากความผดิพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไม�ต่ํากว�าร3อยละเจ็ดครึ่งต�อปIนับแต�วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลา
น้ันจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินค�าจองซ้ือจนครบถ3วน ท้ังน้ี เว3นแต�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ�อนผัน
หรือสั่งการเป&นอย�างอ่ืน 

ในกรณีท่ีผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนไม�ได3รับการจัดสรรหน�วยลงทุนไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีข3างต3น 
บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินส�วนท่ีไม�ได3รบัจัดสรรพร3อมผลประโยชน,ใดๆ ท่ีเกิดข้ึน (ถ3ามี) ให3แก�ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุน 
โดยการโอนเงินหรือชําระเป&นเช็คตามท่ีผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนระบุไว3ในใบคําขอเปOดบัญชีกองทุน ภายใน 14 วันนับแต�วันถัด
จากวันสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขาย 
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21.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปOดบัญชี 

ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนท่ียังไม�เคยมบัีญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผู3ถือหน�วยลงทุนกับบริษัทจัดการมาก�อนจะต3องเปOดบัญชี
กองทุน และ/หรือ บัญชีผู3ถือหน�วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข3อความต�างๆ ในคําขอเปOดบัญชีกองทุน และ/หรือ 
บัญชีผู3ถือหน�วยลงทุน พร3อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส�งให3บริษัทจัดการ ผู3จดัจําหน�าย หรือผู3สนับสนุน (ถ3ามี)            
จนครบถ3วน 

เอกสารประกอบการเปOดบัญชีดังน้ี เว3นแต�บริษัทจัดการจะยินยอมผ�อนผันให3เป&นกรณีๆ  ไป (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ทดแทน หรือเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร) 

เอกสารการเปOดบัญชีกองทุน 

1. กรณีบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร3อมลงนามรับรองความถูกต3อง หรือ 

- สําเนาบัตรประจําตัวข3าราชการ พร3อมลงนามรับรองความถูกต3อง หรือ 

- สําเนาหนังสือเดินทาง พร3อมลงนามรับรองความถูกต3อง (เฉพาะกรณีชาวต�างประเทศ) 

2. กรณีนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย, ท่ีมีอายุไม�เกิน 1 เดือน ซ่ึงกรรมการผู3มีอํานาจลงนามรับรองความ
ถูกต3อง และ 

- สําเนาหนังสือบริคณห,สนธิ ซ่ึงกรรมการผู3มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต3อง และ 

- ข3อบังคับของบริษัท ซ่ึงกรรมการผู3มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต3อง และ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู3มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร3อมลงนามรับรองความถูกต3อง และ 

- หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให3ผู3อ่ืนกระทําการแทน พร3อมสําเนาบัตร
ประชาชนของผู3มอบอํานาจและผู3รับมอบอํานาจ อน่ึง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเป&นฉบับสําเนา
เอกสาร เอกสารฉบับสําเนาดังกล�าวต3องลงนามรับรองโดยผู3มอบอํานาจด3วย และ 

- บัตรตัวอย�างลายมือช่ือของกรรมการผู3มีอํานาจลงนาม 

3. กรณีบุคคลต�างด3าว 

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป&นต�างด3าว และถ่ินท่ีอยู� และ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีบริษัท
จัดการจะเห็นสมควร 

หมายเหต ุ

- กรณีเป]นเอกสารท่ีมาจากต�างประเมศ จะต!องมีการรับรองสําเนาโดยผู!มีอํานาจลงนามของบริษัท 

- ผู!ลงทุนทุกรายจะต!องให!การรับรองว�ายินยอมท่ีจะผูกพันตามข!อตกลงและข!อกําหนดต�างๆ ตามท่ีได!ระบุไว!ในโครงการ
น้ี และ/หรือ ตามประกาศ คําสั่ง ระเบียบต�างๆ ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได!ประกาศ 
กําหนด ท้ังท่ีได!มีอยู�ในปgจจุบันและท่ีจะได!แก!ไขเพ่ิมเตมิในภายหน!า 
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2222..  วิธีการจัดสรรหน0วยลงทุนวิธีการจัดสรรหน0วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน�วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ, วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุไว3ในข3อน้ี ท้ังน้ี            
ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได3แก3ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ�อนผันเป&นอย�างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการให3เป&นไปตามน้ัน นอกจากน้ัน ใน
กรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว�าการเสนอขายหน�วยลงทุนในครั้งน้ีอาจมปีCญหา อุปสรรค หรือข3อจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซ้ือและการจัดสรรหน�วยลงทุนตามท่ีระบุไว3ในโครงการตามความเหมาะสม ท้ังน้ี 
เพ่ือให3การเสนอขายหน�วยลงทุนในครั้งน้ีประสบความสําเร็จสูงสุด 

ภายใต3หลักเกณฑ,และเง่ือนไขท่ีระบุไว3ในข3อน้ี บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�ผู3ลงทุนท่ีจองซ้ือและได3ชําระเงินค�าจองซ้ือ
หน�วยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือแล3ว ในกรณีท่ีจํานวนเงินค�าจองซ้ือท่ีระบุในใบจองซ้ือหน�วยลงทุนไม�ตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู3จัดจําหน�าย (ถ3ามี) ได3รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให3ตามจํานวนเงินค�าจองซ้ือท่ีได3รับชําระ          
เป&นเกณฑ, 

22.1 วิธีการจัดสรรหน�วยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการระดมทุนได3ต่ํากว�าจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเป&นเหตุให3กองทุนรวมไม�สามารถ
ลงทุนได3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาและกําหนดขนาดของกองทุนรวมท่ีจะนําไปจดทะเบียนกอง
ทรัพย,สินเป&นกองทุนรวม และพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพย,สินบางส�วนได3ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน,ท่ีดีท่ีสดุของกองทุนรวมเป&นสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการพิจารณาจัดสรรหน�วยลงทุน
และคืนเงินค�าจองซ้ือบางส�วนให3แก�ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนได3  

อย�างไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการระดมทุนได3ต่ํากว�าจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการอาจเลือกท่ีจะไม�
ดําเนินการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได3 และเลิกกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมและ
คืนเงินทุนให3แก�ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุน 

(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุน ให3แก�ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 1 และผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 2 ภายใต3หลักเกณฑ, และเง่ือนไข
ดังต�อไปน้ี 

(2.1) การจัดสรรหน�วยลงทุนแก�ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 1 

ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 1 หมายถึง ผู3จองซ้ือพิเศษ หรือเจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการเช�า หรือผู3ให3สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ�มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล�าว  

บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 1 รวมกันไม�เกินร3อยละ 50 ของจํานวน
หน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด เว3นแต�เป&นกรณีท่ีได3รับยกเว3นตามข3อ (2.3) หรือ (2.4)  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�เจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการเช�า และผู3ให3สทิธิใน
อสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ�มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล�าวรวมกันได3ไม�เกินกว�า 1 
ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 1 ดังน้ี 

(2.1.1) จัดสรรให3แก�ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 1 ตามลําดับการจองซ้ือ (First come first serve) 
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(2.1.2) ในกรณีท่ีผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 1 ได3รับการจัดสรรหน�วยลงทุนตามข3อ (2.1.1) แล3ว บริษัทจัดการจะ
ไม�เสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุนในส�วนของผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 2 ให3บุคคลดังกล�าวอีก เว3นแต�
เป&นการจัดสรรหน�วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 2  

(2.2) การจัดสรรหน�วยลงทุนแก�ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 2 

ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 2 หมายถึง ผู3จองซ้ือท่ัวไป และผู3จองซ้ือประเภทกองทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 2 ตามหลักเกณฑ,ดังต�อไปน้ี 

(ก) เสนอขายและจัดสรรให3แก�ผู3จองซ้ือท่ัวไปเป&นจํานวนไม�น3อยกว�าร3อยละ 25 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

(ข) เสนอขายและจัดสรรให3แก�ผู3จองซ้ือท่ัวไปและผู3จองซ้ือประเภทกองทุนเป&นจํานวนรวมกันไม�
น3อยกว�า ร3อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

เว3นแต�เป&นกรณีท่ีได3รับยกเว3น ตามข3อ (2.3) หรือ (2.4) ท้ังน้ี ภายใต3หลักเกณฑ,และเง่ือนไขดังต�อไปน้ี 

(2.2.1) จัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 2 ท่ีเป&นผู3จองซ้ือท่ัวไปทุกรายในจํานวนเงินจองซ้ือ
หน�วยลงทุนข้ันต่ําสดุก�อน (Small lot first) หลังจากน้ันจึงจะจัดสรรเพ่ิมเป&นจํานวนทวีคูณ
ของ 100 บาท ให3แก�ผู3ลงทุนกลุ�มท่ี 2 ท่ีเป&นผู3จองซ้ือท่ัวไปทุกรายวนเป&นรอบไปเรื่อยๆ จนกว�า
จะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการท่ีเสนอขาย โดยหากผู3จองซ้ือทําการจองซ้ือมากกว�า 1 
บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรให3เพียงบัญชีเดยีวท่ีมีการจองซ้ือสูงสุดเท�าน้ัน 

(2.2.2) การจัดสรรหน�วยลงทุนให3อยู�ในดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณท่ีีผู3จองซ้ือในจํานวนเงินท่ี
เท�ากัน และมีหน�วยลงทุนไม�เพียงพอต�อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให3แก�     
ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนดังกล�าวโดยวิธีสุ�มรายช่ือโดยคอมพิวเตอร, (Random) 

(2.2.3) สําหรับผู3จองซ้ือประเภทกองทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรตามจํานวนท่ีจองซ้ือ แต�อย�างไรก็ตาม 
หากผู3จองซ้ือประเภทกองทุน มีจํานวนเกินร3อยละ 25 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3
แล3วท้ังหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�ผู3จองซ้ือประเภทกองทุน
ตามสดัส�วนของจํานวนท่ีจองซ้ือ ซ่ึงเมื่อรวมกับจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจัดสรรให3แก�ผู3จองซ้ือ
ท่ัวไปแล3วจะมีจํานวนหน�วยลงทุน ไม�น3อยกว�าร3อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3
แล3วท้ังหมด 

(2.3) ในกรณีท่ีผู3จองซ้ือพิเศษได3รับการจัดสรรหน�วยลงทุน ตาม (2.1) แล3ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและ
จัดสรรหน�วยลงทุนในส�วนของผู3จองซ้ือท่ัวไปและผู3จองซ้ือประเภทกองทุนให3แก�บุคคลดังกล�าวอีกได3ก็
ต�อเมื่อเป&นการเสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผู3จองซ้ือท่ัวไปและผู3จองซ้ือ
ประเภทกองทุน 

(2.4) ในกรณีท่ีเจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสทิธิการเช�า หรือผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุ�มบุคคลเดยีวกันของบุคคลดังกล�าว ได3รับการจัดสรรหน�วยลงทุน ตาม (2.1) แล3ว บริษัทจัดการ       
จะเสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุนในส�วนของผู3จองซ้ือท่ัวไปและผู3จองซ้ือประเภทกองทุนให3แก�บุคคล
ดังกล�าวอีกได3ก็ต�อเมื่อเป&นการเสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุนในส�วนของผู3จองซ้ือท่ัวไปและผู3จองซ้ือ
ประเภทกองทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผู3จองซ้ือท่ัวไป ผู3จองซ้ือประเภทกองทุน และผู3จองซ้ือพิเศษ 
ตาม (2.3) 
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(3) ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนรับรองท่ีจะซ้ือหน�วยลงทุนตามจํานวนท่ีจองซ้ือ หรือตามจํานวนท่ีได3รับการจัดสรร โดย            
ไม�เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซ้ือหน�วยลงทุนดังกล�าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีไม�ได3รับการจัดสรร 

(4) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล3วเห็นว�าเพ่ือเป&นการรักษาผลประโยชน,ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน,ของ           
ผู3ถือหน�วยลงทุนโดยรวม หรือช่ือเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม�จดัสรรหน�วยลงทุนแต�บางส�วนหรือท้ังหมดก็ได3 โดยไม�จําเป&นต3องแจ3งให3ผู3จองซ้ือหน�วย
ลงทุนทราบล�วงหน3า 

(5) สิทธิของผู3ถือหน�วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหน�วยลงทุน ได3บันทึกข3อมูลการจัดสรรหน�วยลงทุนของ
ผู3จองซ้ือในสมุดทะเบียนผู3ถือหน�วยลงทุนแล3วเท�าน้ัน โดยบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน�วยลงทุนจะ
ออกและจัดส�งเอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุนให3แก�ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนโดยทางไปรษณยี, ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต�วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย,สินเป&นกองทุนรวม 

22.2 ข3อจํากัดการจัดสรรหน�วยลงทุน 

ข3อจํากัดในการจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�บุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดยีวกันใดจะเป&นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ท้ังน้ี ในกรณีท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได3แก3ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ�อนผันเป&นอย�างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ดําเนินการให3เป&นไปตามน้ัน  

ในการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�ผู3ลงทุนตามหลักเกณฑ, ดังต�อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการจะไม�จัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�บุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใด เกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด เว3นแต�เป&นกรณีดังต�อไปน้ี  

(1.1) เป&นการจัดสรรหน�วยลงทุน ไม�เกินร3อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดให3แก�
บุคคลใดบุคคลหน่ึงดังต�อไปน้ี 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข3าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุน
รวมเพ่ือผู3ลงทุนท่ัวไป 

(ข) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไม�อยู�ภายใต3บังคับต3องเสียภาษีเงินได3นิติบุคคล เช�น 
ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย, มูลนิธิ หรือวัด เป&นต3น 

(ค) บุคคลอ่ืนใดท่ีได3รับการผ�อนผันจากสํานักงานเมื่อมเีหตุจําเป&นและสมควร 

(1.2) เป&นการจัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�บริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุนซ่ึงรับหน�วยลงทุนไว3ตามสญัญา
รับประกันการจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุนจะถือหน�วยลงทุนท่ีรับไว3ใน
ส�วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดไม�เกิน 1 ปIนับแต�วันท่ีบริษัทจัด
จําหน�ายหน�วยลงทุนรับหน�วยลงทุนดังกล�าว 

(2) บริษัทจัดการจะไม�จัดสรรหน�วยลงทุนให3แก�เจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการเช�า และผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรัพย,ท่ี
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ�มบุคคลเดยีวกันของบุคคลดังกล�าวรวมกันเกินกว�า 1 ใน 3ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

(3) บริษัทจัดการจะไม�จัดสรรหน�วยลงทุนให3กับผู3ลงทุนต�างด3าวเกินร3อยละ 49 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3
แล3วท้ังหมด หากเป&นการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรพัย,ในลักษณะ
ดังต�อไปน้ี 
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(ก) มีการลงทุนเพ่ือให3ได3มาซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ 

(ข) มีการลงทุนเพ่ือให3ได3มาซ่ึงกรรมสทิธ์ิในอาคารชุด ท้ังน้ี เมื่อคํานวณพ้ืนท่ีห3องชุดท่ีกองทุนรวมจะลงทุน
รวมกับพ้ืนท่ีห3องชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผู3ลงทุนต�างด3าวในอาคารเดยีวกันอยู�ก�อนแล3ว คิดเป&นสัดส�วนเกิน
ร3อยละ 49 ของพ้ืนท่ีห3องชุดท้ังหมดในอาคารชุดน้ัน 

ในการน้ีบริษัทจัดการจะแต�งตั้งนายทะเบียนหน�วยลงทุนเพ่ือทําหน3าท่ีควบคุมการถือหน�วยลงทุนของผู3ลงทุนต�างด3าว ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง ภายหลังจากการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกให3เป&นไปตามหลักเกณฑ,ท่ีกําหนดข3างต3น ท้ังน้ี ข้ันตอนการ
โอนหน�วยลงทุนของผู3ลงทุนต�างด3าวจะมีข้ันตอนมากกว�าผู3ลงทุนไทย ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ3งให3ผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีเป&นผู3ลงทุนต�างด3าว
ทราบ รวมท้ังดําเนินการให3มีการปฏิเสธการโอนหน�วยลงทุนท่ีจะเป&นผลทําให3กองทุนรวมมีผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีเป&นผู3ลงทุนต�างด3าวถือ
หน�วยลงทุนเกินกว�าอัตราท่ีกําหนดด3วย 

นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะแจ3งหลักเกณฑ,เรื่องห3ามมิให3มีการจัดสรรหน�วยลงทุนให3กับผู3ลงทุนต�างด3าวเกินร3อยละ 49 ของจํานวน
หน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดให3แก�นายหน3าค3าหลักทรัพย,ทราบก�อนมีการนําหน�วยลงทุนของกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย,เพ่ือให3นายหน3าค3าหลักทรัพย,ปฏิบัติให3เป&นไปตามหลักเกณฑ, และจะดําเนินการให3การเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวม
เป&นไปตามหลักเกณฑ,ในเรื่องดังกล�าว 

2233..  การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  

23.1 บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได3เมื่อมีวัตถุประสงค,เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�า
อสังหาริมทรัพย,เพ่ิมเติม หรือเพ่ือดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมได3มาจากการลงทุนให3อยู�ในสภาพท่ีดีและ
มีความพร3อมท่ีจะใช3หาผลประโยชน, 

23.2 ในการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะขอมติจากผู3ถือหน�วยลงทุนดังน้ี 

(1) ขอมติในเรื่องวัตถุประสงค,ในการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน จํานวนหน�วยลงทุนและจํานวนเงินทุนจดทะเบียนท่ีจะ
เพ่ิม วิธีการกําหนดราคาของหน�วยลงทุนท่ีเสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน�วยลงทุน โดยต3องได3รบัคะแนนเสยีง
ตามหลักเกณฑ,ดังน้ี 

(1.1) กรณีการขอมติโดยเรียกประชุมผู3ถือหน�วยลงทุน ต3องได3รับคะแนนเสียงไม�น3อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวน
หน�วยลงทุนท้ังหมดของผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีเข3าร�วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง ท้ังน้ี องค,ประชุมต3องมี    
ผู3ถือหน�วยลงทุน มาประชุมไม�น3อยกว�า 25 ราย หรือไม�น3อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู3ถือหน�วยลงทุน
ท้ังหมด และจํานวนผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีมาประชุมดังกล�าวต3องมีหน�วยลงทุนนับรวมกันได3ไม�น3อยกว�า      
1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

(1.2) กรณีการขอมติโดยการส�งหนังสือขอมติไปยังผู3ถือหน�วยลงทุน ต3องได3รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ
จํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดและมสีิทธิออกเสียง 

ท้ังน้ี การนับคะแนนเสียงของผู3มสีิทธิออกเสียง ตาม (1.1) และ (1.2) บริษัทจัดการจะไม�นับคะแนนเสียงของผู3มี
ส�วนได3เสียดังต�อไปน้ี 

(ก) เจ3าของ ผู3ให3เช�า ผู3โอนสิทธิการเช�า หรือผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรัพย, ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพ่ิมเติม กรณี
เป&นการเพ่ิมเงินทุนเพ่ือซ้ือ เช�า หรือได3มาซ่ึงอสังหารมิทรัพย,เพ่ิมเตมิ   

(ข) เจ3าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร3างท่ีกองทุนรวมเช�า หรือผู3ให3สิทธิในอสังหาริมทรัพย,แก�กองทุนรวม กรณี
เป&นการเพ่ิมเงินทุนเพ่ือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย,ให3อยู�ในสภาพท่ีดีและพร3อมท่ีจะใช3หาผลประโยชน, 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  9955  

(ค) ผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีได3รับสิทธิในการจัดสรรหน�วยลงทุนในส�วนท่ีเสนอขายให3กับผู3ลงทุนเฉพาะเจาะจง
กรณีเป&นการเสนอขายหน�วยลงทุนเพ่ิมให3กับผู3ลงทุนเฉพาะเจาะจง 

(ง) ผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีอาจมีความขัดแย3งทางผลประโยชน,กับกองทุนรวมในเรื่องท่ีขอมต ิ

(จ) บุคคลท่ีมีความสัมพันธ,ในลักษณะการเป&นกลุ�มบุคคลเดยีวกันกับบุคคล ตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) แล3วแต�
กรณ ี

ในกรณีท่ีเสนอขายหน�วยลงทุนเป&นการเฉพาะเจาะจงให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุนเดิมบางราย หากผู3ถือหน�วยลงทุนมีมติ
คัดค3านรวมกันเกินร3อยละ 10 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด บริษัทจัดการจะไม�ดาํเนินการให3มี
การเพ่ิมเงินทุน จดทะเบียนในกรณีดังกล�าว 

(2) ขอมติเพ่ือแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือให3สอดคล3องกับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนตามท่ีได3รับมติจากผู3ถือหน�วย
ลงทุน ตาม (1) โดยต3องได3รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 

23.3 เมื่อได3รับมติจากผู3ถือหน�วยลงทุน ตามข3อ 23.2 แล3ว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต�อไปน้ี 

(1) ขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร3อมท้ังจัดส�งร�างโครงการท่ีจะแก3ไขเพ่ิมเติม และร�าง
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน�วยลงทุนเพ่ิมเตมิให3สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา   

(2) เมื่อได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล3ว บริษัทจัดการจะเสนอขายหน�วยลงทุนเพ่ิมเตมิ 
โดยจัดส�ง แจกจ�าย หรือจัดให3มีหนังสือช้ีชวน และจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศ
เก่ียวกับการจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมไิด3เสนอขายหน�วยลงทุน ภายใน 1 ปIนับแต�วันท่ีได3รับความเห็นชอบจากสํานักงาน การให3ความ
เห็นชอบให3เพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนดังกล�าวเป&นอันสิ้นสุดลง  

23.4 ในการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,เพ่ิมเติม หาก
บริษัทจัดการไม�สามารถลงทุนในทรัพย,สินดังกล�าวได3 บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิังต�อไปน้ี 

(1) หากบริษัทจัดการยังไม�ได3ยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต�อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ3งเรื่องข3างต3นให3สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต�วันสิ้นสดุ
ระยะเวลาเสนอขายหน�วยลงทุนดงักล�าว และคืนเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนและผลประโยชน,ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงิน
ท่ีได3รับจากการจําหน�ายหน�วยลงทุนให3แก�ผู3จองซ้ือหน�วยลงทุน ภายใน 14 วันนับแต�วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน�วยลงทุนเพ่ิมเติมตามสัดส�วนของเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม�สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน,ภายในกําหนดเวลาน้ันได3อันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระ
ดอกเบ้ียในอัตราไม�ต่ํากว�าร3อยละ 7.5 ต�อปIนับแต�วันท่ีครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินค�าจอง
ซ้ือจนครบถ3วน  

(2) หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล3ว บริษัทจัดการ        
จะลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเพ่ือคืนเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนแก�ผู3ถือหน�วยลงทุน โดยการลด
จํานวนหน�วยลงทุนเฉพาะส�วนท่ีมีการเสนอขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน โดยคํานวณตามสัดส�วนของราคาท่ี
เสนอขายและเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน พร3อมท้ังจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต�อสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให3แล3วเสร็จโดยไม�ชักช3า 
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เง่ือนไขเพ่ิมเตมิ 

เน่ืองจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม�อนุญาตให3กองทุนรวมเพ่ิมทุนกรณีขาดสภาพคล�อง ดังน้ัน ในกรณีท่ี
กองทุนรวมเกิดปCญหาขาดสภาพคล�อง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการขาย/จําหน�าย/จ�าย/โอนทรัพย,สินบางส�วน
หรือท้ังหมดของกองทุนรวม ตามท่ีเห็นสมควร  

สําหรับเง่ือนไขของ “การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน” ข3างต3น ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือ หน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได3แก3ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเตมิ ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ          
และ/หรือ ผ�อนผันเป&นอย�างอ่ืน บริษัทจัดการจะดําเนินการให3เป&นไปตามน้ัน 

2244..  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม    

24.1 ในกรณีท่ีกองทุนรวมมสีภาพคล�องส�วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณดีังต�อไปน้ี บริษัทจัดการจะใช3ดุลยพินิจในการ
พิจารณาจะจ�ายสภาพคล�องส�วนเกินดังกล�าวให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  

(1) เงินลงทุนท่ีได3รับจากการจําหน�ายอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, (ไม�รวมกําไร) 

(2) มูลค�าอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,ท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว3ลดลงจากการประเมินค�าหรือ
สอบทานการประเมินค�าทรัพย,สิน  

(3) กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีท่ีเป&นรายการค�าใช3จ�ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ�าย 

24.2 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดมูลค�าหน�วยลงทุน และปฏิบัตดิังน้ี 

(1) ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก�ผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู�ในสมุดทะเบียน ณ วันปOดสมุดทะเบียนพักการโอนหน�วยลงทุน 
ท้ังน้ี เงินท่ีเฉลี่ยคืนดังกล�าวมิให3หักออกจากกําไรสะสมของกองทุนรวม  

(2) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต�อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต�วันท่ี
ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก�ผู3ถือหน�วยลงทุนตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) จัดให3มีข3อมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไว3ในเว็บไซด,ของบริษัทจัดการและรายงาน
ประจําปIของกองทุนรวม เพ่ือให3ผู3ลงทุนสามารถตรวจสอบได3 โดยมีข3อมูลตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

เง่ือนไขเพ่ิมเตมิ 

สําหรับเง่ือนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ข3างต3น เว3นแต�กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ หน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได3แก3ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ 
และ/หรือ ผ�อนผันเป&นอย�างอ่ืน บริษัทจัดการจะดําเนินการให3เป&นไปตามน้ัน 

2255..  กการออกและส0งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน0วยลงทุนารออกและส0งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน0วยลงทุน  

25.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุนตามท่ีผู3จองซ้ือได3ระบุในเอกสารการจองซ้ือว�าจะเลือกรบั
เอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุนแบบใดแบบหน่ึงดังต�อไปน้ี 
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1.  ใบหน�วยลงทุน  

2.  ระบบไร3ใบหน�วยลงทุน (Scripless) 

25.2 เง่ือนไขการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุนและระยะเวลาการส�งมอบ 

นายทะเบียนหน�วยลงทุนจะจดแจ3งช่ือผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนท่ีได3รับการจัดสรรหน�วยลงทุนเป&นผู3ถือหน�วยลงทุน ในทะเบียน           
ผู3ถือหน�วยลงทุน ท้ังน้ี ข3อมูลของผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู3ถือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมให3ถือเป&นหลักฐานท่ี
ถูกต3องเก่ียวกับสิทธิในหน�วยลงทุนของกองทุนรวม 

25.2.1 กรณีใบหน�วยลงทุน 

บริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน�วยลงทุนจะจัดส�งใบหน�วยลงทุนให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุน ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต�วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย,สินเป&นกองทุนรวม ท้ังน้ี ใบหน�วยลงทุนจะมีรายละเอียดเป&นไปตาม
หลักเกณฑ,ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

25.2.2 กรณีระบบไร3ใบหน�วยลงทุน 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนหน�วยลงทุนได3บันทึกช่ือผู3จองซ้ือหน�วยลงทุนในทะเบียนผู3ถือหน�วยลงทุนแล3ว นายทะเบียน
อาจพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงให3กับผู3ถือหน�วยลงทุนเพ่ือเป&นหลักฐาน
การยืนยันการถือหน�วยลงทุน อย�างไรก็ตาม ผู3ถือหน�วยลงทุนจะไม�สามารถทํารายการขายหน�วยลงทุนผ�านตลาด
หลักทรัพย, เว3นแต�ผู3ถือหน�วยลงทุนได3ดําเนินการแจ3งความประสงค,ให3นายทะเบียนหน�วยลงทุนดําเนินการโอน
หน�วยลงทุนไปเข3าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย,ของผู3ถือหน�วยลงทุน ซ่ึงเปOดไว3กับบริษัทนายหน3าซ้ือขายหลักทรัพย,เป&น
การล�วงหน3าหรือตามท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนแจ3งไว3ในใบจองซ้ือหน�วยลงทุน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ,และเง่ือนไขท่ีบริษัท
จัดการกําหนด 

และในกรณีท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนได3แจ3งความประสงค,ให3นายทะเบียนดําเนินการโอนหน�วยลงทุนไปเข3าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย,
ของผู3ถือหน�วยลงทุนเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย,ผ�านตลาดหลักทรัพย, นายทะเบียนหน�วยลงทุนจะนําหน�วยลงทุนฝากเข3า
บัญชีหลักทรัพย,ของผู3ถือหน�วยลงทุนผ�านนายหน3าซ้ือขายหลักทรัพย, (Broker) หรือนําหน�วยลงทุนฝากเข3าบัญชีหลักทรัพย,
ของบุคคลท่ีได3รับการแต�งตั้งจากบริษัทจัดการเพ่ือผู3ถือหน�วยลงทุนน้ันท่ีมีอยู�กับบริษัทสมาชิกของบริษัทศูนย,รับฝาก
หลักทรัพย, (ประเทศไทย) จํากัด ตามท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนแจ3งไว3ในใบจองซ้ือหน�วยลงทุนและระยะเวลาการส�งมอบได3 โดย           
ไม�ถือว�าเป&นการแก3ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม�ถือว�าเป&นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

2266..  สิทธิ หน2าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู2ดูแลผลประโสิทธิ หน2าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู2ดูแลผลประโยชน� ท่ีปรึกษาของกองทุนยชน� ท่ีปรึกษาของกองทุน
รวม รวม ((ถ2ามีถ2ามี) ) ผู2บริหารอสังหาริมทรัพย� ผู2บริหารอสังหาริมทรัพย� ((ถ2ามีถ2ามี) ) และบริษัทประเมินค0าทรัพย�สินและบริษัทประเมินค0าทรัพย�สิน  

26.1 สิทธิ หน3าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

26.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ 

1) สิทธิในการดําเนินการบรหิารจัดการทรัพย,สินของกองทุนรวมให3เป&นไปตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพย,
และตลาดหลักทรัพย, ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนรวม เพ่ือให3เป&นไปตามวัตถุประสงค, หลักเกณฑ,
การลงทุน และข3อจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการท่ีได3รับอนุมตัิ ท้ังน้ี รวมถึงข3อผูกพันระหว�างผู3ถือ
หน�วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ และสญัญาต�างๆ ได3ทําข้ึน 
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2) สงวนสิทธิท่ีจะไม�อนุญาตให3มีการโอนหน�วยลงทุน ในกรณีท่ีการโอนหน�วยลงทุนน้ันเป&นการขัดต�อ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข3อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนท่ีหน�วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได3ประกาศ 
กําหนด และ/หรือ กรณีท่ีเป&นการขัดต�อข3อกําหนดท่ีได3ระบุไว3ในโครงการน้ี 

3) สิทธิในการลาออกจากการทําหน3าท่ีเป&นบริษัทจัดการกองทุนรวมให3กับกองทุนรวม  

4) สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการ
ลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผู3ถือหน�วยลงทุนเพ่ือแก3ไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือแก3ไขวิธีการจัดการท่ีขัด
ต�อกฎหมาย กฎระเบียบ ข3อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือ โครงการ หรือเป&นเหตุให3บรษัิท
จัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือได3รบัความเสียหาย หรือขัดต�อประโยชน,ของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการ โดยถือว�าได3รับความเห็นชอบจากผู3ถือหน�วยลงทุนแล3วในกรณีต�างๆ 
ดังต�อไปน้ี 

- สิทธิท่ีจะเลิกโครงการ/ยตุิโครงการ และ/หรือ กองทุนรวม เฉพาะในกรณีท่ีบริษัทจัดการบอก
กล�าวการลาออกจากการเป&นบริษัทจัดการให3แก�กองทุนรวมตามกําหนดและเง่ือนไขท่ีได3ตกลงไว3
จนครบถ3วน แต�กองทุนรวมไม�สามารถจัดหาบริษัทจัดการอ่ืนใดมารบัหน3าท่ีได3ภายในกําหนดเวลา 

- สิทธิในการดําเนินการให3เป&นไปตามท่ีกําหนดไว3ในโครงการ และ/หรือ ตามท่ีสํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผ�อนผัน หรือสั่งการ 

- สิทธิในการแก3ไข เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได3มีการอนุญาตให3
เปลี่ยนแปลง แก3ไข เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด อนุมตัิ เห็นชอบ ผ�อนผัน และ/หรือ สั่งการเป&น
อย�างอ่ืน 

- สิทธิท่ีจะดําเนินการขาย/จําหน�าย/จ�าย/โอนทรัพย,สินบางส�วนหรือท้ังหมดของกองทุน ตามท่ี
เห็นสมควร ในกรณีท่ีกองทุนรวมเกิดปCญหาขาดสภาพคล�อง 

- สิทธิในการจัดการกองทุนรวม เพ่ือให3บรรลุซึ่งวัตถุประสงค,ของกองทุนรวมและรักษาไว3ซึง่
ผลประโยชน,ของ ผู3ถือหน�วยลงทุน ท้ังน้ี จะต3องไม�ขัดต�อกฎหมายหลักทรัพย, และ/หรือ กฎหมาย
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข3อง 

6) สิทธิในการสั่งให3ผู3ดูแลผลประโยชน, และ/หรือ ผู3บริหารอสังหาริมทรัพย, แก3ไขคุณสมบัติของผู3ดูแล
ผลประโยชน, และ/หรือ ผู3บริหารอสังหาริมทรัพย, เพ่ือให3เป&นไปตามท่ีกฎหมายประกาศกําหนด 

7) สิทธิในการรับค�าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และค�าธรรมเนียม ค�าใช3จ�าย และ/หรือ เงินตอบแทน
อ่ืนใด ตามท่ีกําหนดไว3ในโครงการ 

8) สิทธิอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง 

26.1.2 หน3าท่ีและความรับผิดชอบของบรษัิทจัดการ 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีหน3าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุนรวมให3
เป&นไปตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย, รวมถึงหน3าท่ีและความรับผิดชอบดังต�อไปน้ี 
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1) การบริหารกองทุนรวม 

1.1) จัดการกองทุนรวมให3เป&นไปตามท่ีระบุไว3ในโครงการท่ีได3รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และข3อผูกพันระหว�างบริษัทจัดการและผู3ถือหน�วยลงทุน ตลอดจน
ปฏิบัติหน3าท่ีตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข3อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3องแห�ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, พ.ศ.2535 อย�างเคร�งครัด 

1.2) จัดให3มีข3อผูกพันระหว�างผู3ถือหน�วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน, 
และหนังสือช้ีชวน โดยมสีาระสาํคัญไม�ต�างจากร�างข3อผูกพัน ร�างสัญญา และร�างหนังสือช้ีชวน 
ท่ีผ�านการพิจารณาจากสํานักงาน และดูแลให3ข3อผูกพันและโครงการเป&นไปตามกฎหมายว�า
ด3วยหลักทรัพย,และตลาดหลักทรพัย, ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
แห�งกฎหมายดังกล�าว โดยในกรณีท่ีข3อกําหนดในข3อผูกพันหรือโครงการขัดหรือแย3งกับ
หลักเกณฑ,ในกฏหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งน้ัน ให3บริษัทจัดการดําเนินการเพ่ือให3มีการ
แก3ไขข3อผูกพันและโครงการโดยไม�ชักช3า 

1.3) จัดส�ง แจกจ�าย และจัดให3มหีนังสือช้ีชวนท่ีเป&นปCจจุบันและรายละเอียดของโครงการตาม
หลักเกณฑ,และวิธีการดังต�อไปน้ี 

(ก) ก�อนการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมต�อประชาชน บริษัทจัดการจะจัดส�ง
หนังสือช้ีชวนให3สํานักงานไม�น3อยกว�า 1 วันทําการก�อนการเริ่มจัดส�งหรือแจกจ�าย
หนังสือช้ีชวนให3แก�ประชาชนและจะจัดส�งเอกสารดังกล�าวผ�านระบบรับและ
เผยแพร�ข3อมลูหนังสือช้ีชวน และการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund 
Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงานด3วย และหากมกีารเปลีย่นแปลง
ข3อมูลดังกล�าว บริษัทจัดการจะดาํเนินการให3ข3อมลูท่ีจัดส�งน้ันมีข3อมูลท่ีเป&นปCจจุบัน
โดยไม�ชักช3าและจะกระทําผ�านระบบงานข3างต3นด3วย 

(ข) ในการเสนอขายหน�วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส�งและดําเนินการให3บริษัทจัด
จําหน�ายหน�วยลงทุน และ/หรือ ผู3สนับสนุนการขายหน�วยลงทุน (ถ3ามี) จัดส�ง
หนังสือช้ีชวนส�วนสรุปข3อมลูสําคัญพร3อมใบจองซ้ือหน�วยลงทุนให3แก�ผู3ลงทุน และจัด
ให3มีหนังสือช้ีชวนส�วนข3อมูลโครงการไว3ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัทจัดการและ
สถานท่ีติดต�อทุกแห�งของบริษัทจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู3สนับสนุนการขายหน�วย
ลงทุน (ถ3ามี) ตลอดระยะเวลาการขายหน�วยลงทุน 

(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน�วยลงทุนสิ้นสดุลงแล3ว บริษัทจัดการจะจัดให3มี
หนังสือช้ีชวนส�วนข3อมูลโครงการไว3 ณ ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัทจัดการ เพ่ือให3
ประชาชนสามารถตรวจดไูด3 และจัดสําเนาให3เมื่อผู3ถือหน�วยลงทุนร3องขอ  

ในกรณีท่ีหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเป&นหลักทรัพย,จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,แห�ง
ประเทศไทยแล3ว หากมีการแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ3งการแก3ไข
เพ่ิมเติมดังกล�าวให3ตลาดหลักทรัพย,ทราบภายใน 10 วันทําการนับตั้งแต�วันถัดจากวันท่ีได3รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานให3แก3ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวันท่ีได3มีมติให3แก3ไขเพ่ิมเติม
โครงการ แล3วแต�กรณี ท้ังน้ี จนกว�าจะเลิกกองทุนรวม 
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1.4) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย,หรือทรัพย,สินอ่ืน รวมท้ังการหาผลประโยชน, 
การซ้ือ เช�า จําหน�าย โอนสิทธิการเช�า ขาย สั่งโอน และเปลีย่นแปลงเพ่ิมเติม ปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย,หรือทรัพย,สินอ่ืนท่ีลงทุนไว3ตามนโยบาย วัตถุประสงค, หลักเกณฑ, เง่ือนไข 
วิธีการท่ีกําหนดไว3ในโครงการ โดยจะต3องเป&นไปตามข3อกําหนดและหลักเกณฑ,ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด3วย 

1.5) ตรวจสอบหรือดําเนินการให3มีการตรวจสอบว�ามีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดถือหน�วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด 
โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให3เป&นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

1.6) ดําเนินการเพ่ิมหรือลดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ,และวิธีการท่ี
กําหนดไว3ในโครงการ และ/หรือ ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

1.7) จัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมเพ่ือจ�ายเงินปCนผลให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุนตามหลักเกณฑ,และ
วิธีการท่ีกําหนดไว3ในโครงการ และเป&นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.8) จัดให3มีการประเมินค�าทรัพย,สินตามข3อกําหนดและหลักเกณฑ,ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.9) จัดให3มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข3อกําหนดและหลักเกณฑ,ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.10) จัดให3มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย,ตามข3อกําหนดและหลักเกณฑ,ของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.11) ส�งมอบเอกสารหลักฐานและข3อมลูต�างๆ ท่ีเก่ียวข3องและจําเป&นต3องใช3ในการประเมินค�าหรือ
สอบทานการประเมินค�าตามท่ีบรษัิทประเมินค�าทรัพย,สินร3องขอ รวมถึงการอํานวยความ
สะดวกให3แก�บุคคลดังต�อไปน้ี 

(1) บริษัทประเมินค�าทรัพย,สินหรือบุคคลท่ีได3รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค�า
ทรัพย,สินในการสํารวจอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมได3มาจากการลงทุนเพ่ือการ
ประเมินค�า 

(2) ผู3ดูแลผลประโยชน,หรือบุคคลท่ีได3รับมอบหมายจากผู3ดูแลผลประโยชน,ในการเข3า
ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมได3มาจากการลงทุนตามท่ีกําหนดไว3ใน
สัญญาแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน, 

1.12) จัดให3มีการประชุมผู3ถือหน�วยลงทุน หากปรากฏกรณผีู3ถือหน�วยลงทุนซ่ึงถือหน�วยลงทุน
รวมกันไม�น3อยกว�าร3อยละ 10 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดร3องขอให3มีการ
จัดประชุมผู3ถือหน�วยลงทุน 

1.13) เปลี่ยนแปลงหรือแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทุน ตามข3อกําหนด เง่ือนไข 
หลักเกณฑ, ท่ีระบุไว3ในโครงการ 
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1.14) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได3ภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย 

1.15) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือให3บรรลุซึ่งวัตถุประสงค,ของกองทุนรวมและรกัษาไว3ซึ่งผลประโยชน,ของ     
ผู3ถือหน�วยลงทุนโดยรวมภายใต3ขอบเขต หน3าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี
จะต3องไม�ขัดต�อกฎหมายหลักทรัพย, และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3อง 

1.16) ดําเนินการเลิกกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไว3ในโครงการ 

2) การรับและจ�ายเงินของกองทุนรวม 

จัดให3มีการรับจ�ายค�าธรรมเนียมและค�าใช3จ�ายต�างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว3ใน
โครงการ 

3) การแต�งตั้งบุคคลท่ีเก่ียวข3องเพ่ือการจัดการกองทุนรวม 

3.1) จัดให3มีคณะกรรมการลงทุน (ถ3าม)ี 

3.2) แต�งตั้งบุคคลท่ีได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือทําหน3าท่ี
ดังต�อไปน้ี 

3.2.1 ผู3จัดการกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย,เพ่ือทําหน3าท่ีตัดสินใจลงทุนหรอืจําหน�ายไปซ่ึง
อสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, 

3.2.2 ผู3จัดการกองทุนรวมเพ่ือทําหน3าท่ีตัดสินใจลงทุนหรือจําหน�ายไปซ่ึงทรัพย,สิน ตามข3อ 
6.2 เพ่ือการบริหารสภาพคล�องของกองทุนรวม 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะประกาศรายช่ือผู3จัดการกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย,ของบริษัทจัดการไว3
ในท่ีเปOดเผย ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ 

3.3) แต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน,กองทุนรวม ซ่ึงมีคณุสมบัตติามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว�าด3วยคุณสมบัติผู3ดแูลผลประโยชน,ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, รวมถึงการ
เปลี่ยนตัวผู3ดูแลผลประโยชน,ของกองทุนรวม และแต�งตั้งผู3ดแูลผลประโยชน,อ่ืนแทนตาม
เง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผู3ดูแลผลประโยชน,ท่ีกําหนดไว3ในโครงการ ท้ังน้ี โดยได3รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.4) แต�งตั้งนายทะเบียนหน�วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหน�วยลงทุนของกองทุน
รวม และแต�งตั้งนายทะเบียนหน�วยลงทุนอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ3งการแต�งตั้งดังกล�าวให3สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.5) แต�งตั้งบริษัทประเมินค�าทรัพย,สินเพ่ือประเมินค�าและสอบทานมลูค�าทรัพย,สินของกองทุนรวม 
ท้ังน้ี บริษัทประเมินค�าทรัพย,สินดังกล�าวน้ันจะต3องอยู�ในบัญชีรายช่ือท่ีได3รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.6) แต�งตั้งผู3บริหารอสังหาริมทรัพย, ท้ังน้ี ผู3บริหารอสังหารมิทรัพย,ดังกล�าวจะต3องมีคณุสมบัติและ
ไม�มลีักษณะต3องห3ามตามท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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3.7) แต�งตั้งท่ีปรึกษา (ถ3ามี) ท่ีทําหน3าท่ีเป&นท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนรวม 

3.8) แต�งตั้งผู3สอบบัญชีของกองทุนรวม ท้ังน้ี ผู3สอบบัญชีดังกล�าวจะต3องมีคณุสมบัติและไม�มี
ลักษณะต3องห3ามตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่งหลักเกณฑ,การให3ความ
เห็นชอบผู3สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู3สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต�งตั้งผู3สอบบัญชี
อ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถ3วนตามท่ีสํานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ3งการ
แต�งตั้งดังกล�าวให3สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.9) แต�งตั้งผู3ชําระบัญชีกองทุนรวมเพ่ือทําหน3าท่ีรวบรวม แจกจ�ายทรัพย,สินให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุน
และหน3าท่ีอ่ืนๆ ท่ีจําเป&นเพ่ือให3การชําระบัญชีเสรจ็สิ้น เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม 

3.10) แต�งตั้งบุคคลอ่ืนใดเพ่ือทําหน3าท่ีต�างๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุนรวม อาทิเช�น ผู3ควบคุมงานก�อสร3าง 
ผู3เช่ียวชาญต�างๆ ผู3จดัทําประมาณการ ผู3ตรวจรับอาคาร ผู3ดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ี 
ผู3รับเหมาก�อสร3าง เป&นต3น 

4) การดําเนินการอ่ืนๆ 

4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพย,สินซ่ึงเป&นเงินได3จากการขายหน�วยลงทุนของโครงการเป&นกองทุน
รวมต�อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต�วันถัดจากวันปOดการ
เสนอขายหน�วยลงทุน 

4.2) ยื่นคําขอต�อตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทย เพ่ือขอให3พิจารณารับหน�วยลงทุนของกองทุน
รวมเป&นหลักทรัพย,จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต�วันจดทะเบียนทรัพย,สินกองทุนรวม 

4.3) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย,สินเป&นกองทุนรวมต�อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีค�าธรรมเนียมตามอัตราท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ในกรณีท่ีหลักฐานดังกล�าวสูญหายหรือถูกทําลาย 

4.4) ดําเนินการแยกทรัพย,สินของกองทุนรวมไว3ต�างหากจากทรัพย,สินของบริษัทจัดการและนํา
ทรัพย,สินของกองทุนรวมไปฝากไว3กับผู3ดูแลผลประโยชน, และ/หรอื บริษัท ศูนย,รับฝาก
หลักทรัพย, (ประเทศไทย) จํากัด 

4.5) จัดให3มีทะเบียนผู3ถือหน�วยลงทุนตามหลักเกณฑ,และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว3ซ่ึงทะเบียนของผู3ถือหน�วยลงทุน 

4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว3โดยถูกต3องและจัดทํารายงานการลงทุนของ
กองทุนรวมให3ผู3ดูแลผลประโยชน,ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ,และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

4.7) คํานวณมลูค�าทรัพย,สิน มลูค�าทรพัย,สินสุทธิ และมลูค�าหน�วยลงทุนของกองทุนรวม ให3เป&นไป
ตามประกาศว�าด3วยหลักเกณฑ, เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย, หรือหลักเกณฑ,และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

4.8) แจ3งให3ผู3ถือหน�วยลงทุนทราบโดยการจัดส�งเอกสารหรือแจ3งผ�านระบบข3อมูลของตลาด
หลักทรัพย, ในกรณีท่ีมีเหตุการณ,หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดข้ึนภายหลังจากวันท่ีคํานวณ
มูลค�าทรัพย,สิน มูลค�าทรัพย,สินสทุธิ และมลูค�าหน�วยลงทุน ตามข3อ 28.4 อันมีผลกระทบต�อ
ทรัพย,สินของกองทุนรวมอย�างมีนัยสําคัญ 
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4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ให3เป&นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรบักิจการท่ีมีธุรกิจ
เฉพาะด3านการลงทุน ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมท้ังจัดทํา
รายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปIบัญชี และส�งรายงานดังกล�าวให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู�
ในทะเบียนผู3ถือหน�วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต�วันสิ้น
รอบปIบัญชี 

4.10) จัดส�งสําเนารายงานการประเมินค�า และรายงานการสอบทานการประเมินค�าพร3อมด3วยสําเนา
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข3องให3ผู3ดแูลผลประโยชน,โดยพลัน และให3สาํนักงานภายใน 15 วันนับ
แต�วันท่ีได3รบัรายงานดังกล�าว 

4.11) จัดส�งเอกสารดังต�อไปน้ีให3ผู3ดูแลผลประโยชน,โดยพลัน เมือ่มีการลงทุนหรือจําหน�าย
อสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�า 

(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหารมิทรัพย, และสัญญาซ้ือ เช�า 
รับโอนสิทธิการเช�า หรือให3สิทธิในอสังหาริมทรัพย, แล3วแต�กรณ ี

(2) สัญญาเป&นหนังสือท่ีแสดงการจําหน�ายอสังหารมิทรัพย,หรือสิทธิการเช�า
อสังหาริมทรัพย, 

ท้ัง น้ี บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ3งการเข3าครอบครองอสังหาริมทรัพย,ให3แก�ผู3ดูแล
ผลประโยชน, ภายใน 5 วันทําการนับแต�วันท่ีเข3าครอบครองอสังหาริมทรัพย,ดังกล�าวด3วย 

4.12) จัดส�งสําเนาสญัญาดังต�อไปน้ีให3ผู3ดูแลผลประโยชน, 

(1) สัญญาแต�งตั้งบริษัทประเมินค�าทรพัย,สิน ภายใน 5 วันทําการนับแต�วันทําสัญญา
หรือนับแต�วันแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน, ในกรณีท่ีมีการแต�งตั้งบริษัทประเมินค�า
ทรัพย,สินก�อนการแต�งตั้งผู3ดูแลผลประโยชน, แล3วแต�กรณ ี

(2) สัญญาแต�งตั้งผู3บริหารอสังหารมิทรัพย, และสัญญาแต�งตั้งท่ีปรึกษา (ถ3ามี) ภายใน 5 
วันทําการนับแต�วันทําสญัญาดังกล�าว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งให3ผู3มีหน3าท่ีต�างๆ ตามสัญญาแต�งตั้ง อาทิเช�น ผู3บริหาร
อสังหาริมทรัพย, ท่ีปรึกษา ผู3คุมงานก�อสร3าง เป&นต3น จัดเตรยีม จัดส�ง จัดทํารายงานต�างๆ 
และ/หรือ ดําเนินการต�างๆ ตามท่ีระบุไว3ในสัญญาแต�งตั้ง และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการ
ลงทุน และ/หรือ ผู3ถือหน�วยลงทุน และ/หรือ ผู3มีอํานาจตามกฎหมายร3องขอ 

4.14) จัดส�งหนังสือสรุปข3อมลูท่ีเป&นสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหน�ายอสังหารมิทรัพย,หรือ
สิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวมให3ผู3ถือหน�วยลงทุน และสํานักงานภายใน 15 วัน
นับแต�วันท่ีลงทุนหรือจําหน�ายอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,น้ัน รวมท้ังจัด
ให3มีข3อมูลท่ีเป&นสาระสําคัญดังกล�าวไว3ในท่ีเปOดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัทจัดการและ
สํานักงานใหญ�ของผู3ดูแลผลประโยชน, ภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีลงทุนหรือจําหน�าย
อสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,น้ัน เพ่ือให3ผู3ลงทุนสามารถตรวจดูได3 โดย
หนังสือสรุปข3อมลูจะมีสาระสําคัญตามท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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เมื่อหน�วยลงทุนของกองทุนรวมได3รับอนุมัติให3เป&นหลักทรัพย,จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,
แล3ว บริษัทจัดการจะจัดส�งหนังสือสรุปข3อมูลท่ีเป&นสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงให3ตลาด
หลักทรัพย,แทนการจัดส�งให3ผู3 ถือหน�วยลงทุน ท้ังน้ี ภายในวันทําการถัดจากวันซ้ือ เช�า 
จําหน�าย หรือโอนสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอ่ืน
ตามท่ีตลาดหลักทรัพย,กําหนด 

4.15) ดําเนินการขาย/จําหน�าย/จ�าย/โอนทรัพย,สินบางส�วนหรือท้ังหมดของกองทุนรวม ตามท่ี
เห็นสมควร 

4.16) ปฏิบัติหน3าท่ีอ่ืนๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย,กําหนดให3เป&นหน3าท่ีของบริษัทจัดการ 

26.1.3 เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได3เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังต�อไปน้ี และ/หรือ เมื่อได3รับการอนุมัติเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1) เมื่อผู3ถือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู3ถือหน�วยลงทุนซ่ึงถือหน�วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของ
จํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดให3เปลี่ยนบริษัทจัดการ ผู3ถือหน�วยลงทุนจะต3องบอกกล�าว
ล�วงหน3าเป&นลายลักษณ,อักษรให3บริษัทจัดการทราบล�วงหน3าไม�น3อยกว�า 90 วัน โดยหากเป&นการเปลีย่น
บริษัทจัดการภายใน 5 ปIแรก ท่ีมิใช�เกิดจากความบกพร�องในการปฏิบัติหน3าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะคิดค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนจากบริษัท ปKาตอง เฮอริเทจ จํากัด เป&นจํานวนเงินไม�เกิน 
20,000,000 บาท โดยคํานวณตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู�ก�อนครบ 5 ปI โดยบริษัทจัดการ จะไม�คิด
ค�าธรรมเนียมดังกล�าวจากกองทุน 

ตัวอย�าง:  หากผู3ถือหน�วยลงทุนมมีติให3เปลี่ยนบริษัทจัดการ เมื่อกองทุนบริหารไปแล3วเป&นเวลา 

1 ปIบริบูรณ, บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได3รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนรวม              
เป&นเงิน 20,000,000 บาท 

2 ปIบริบูรณ, บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได3รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนรวม              
เป&นเงิน 20,000,000 บาท 

3 ปIบริบูรณ, บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได3รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนรวม              
เป&นเงิน 10,000,000 บาท 

4 ปIบริบูรณ, บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได3รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนรวม                  
เป&นเงิน 10,000,000 บาท 

5 ปIบริบูรณ, บริษัท ปKาตอง เฮอรเิทจ จํากัด ไม�ต3องจ�ายค�าชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย3ายกองทุนรวม
ให3แก�บริษัทจัดการ 

อย�างไรก็ตาม หากการโอนย3ายดงักล�าวเกิดจากความบกพร�องในการปฏิบัตหิน3าท่ีของบริษัทจัดการและ
ทําให3กองทุนรวมเกิดความเสียหาย หรือไม�รักษาผลประโยชน,ของกองทุนรวมตามสมควร บริษัทจัดการ
จะยกเว3นไม�คิดค�าธรรมเนียมดังกล�าว 
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2) ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงแก3ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติท่ีประชุมผู3ถือหน�วยลงทุนหรอืมี
การแก3ไขพระราชบัญญัติหลักทรพัย,และตลาดหลักทรัพย, ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3อง อันจะมีผลให3บริษัทจัดการไม�
สามารถดําเนินการให3สอดคล3องกับประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และข3อบังคับดังกล�าว ท้ังน้ี เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล�าวมผีลให3เป&นการเพ่ิมภาระหน3าท่ีแก�บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม�ประสงค,จะรับ
หน3าท่ีต�อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม�รับหน3าท่ีในการจัดการกองทุนรวมต�อไป ท้ังน้ี บริษัท
จัดการจะต3องแจ3งต�อผู3ถือหน�วยลงทุนล�วงหน3าเป&นลายลักษณ,อักษรว�าไม�ประสงค,ท่ีจะรับหน3าท่ีต�อไป
เป&นระยะเวลาไม�น3อยกว�า 90 วันก�อนวันท่ีให3มีผลเป&นการสิ้นสุดการปฏิบัตหิน3าท่ีของบริษัทจัดการ โดย
บริษัทจัดการจะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหม�ท่ีมีคณุสมบัติครบถ3วนตามกฎหมายหลักทรัพย,ต�อผู3ถือ
หน�วยลงทุน เว3นแต�ผู3ถือหน�วยลงทุนแสดงความประสงค,ท่ีจะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม�เอง และได3รบั
ความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังน้ี ผู3ถือหน�วยลงทุนจะต3องดําเนินการแต�งตั้ง
บริษัทจัดการรายใหม�ให3แล3วเสร็จ ภายใน 180 วันนับจากวันท่ีได3รับแจ3งจากบริษัทจัดการ 

3) ในกรณีท่ีผู3 ถือหน�วยลงทุนมีความประสงค,หรือมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ                  
การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนรวม หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร3างการถือหน�วยลงทุนอย�าง
มีนัยสําคัญ (การเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู3ถือหน�วยลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงการถือหน�วยลงทุนของผู3ถือ
หน�วยลงทุนหรือกลุ�มบุคคลเดียวกัน ในอัตราตั้งแต�ร3อยละ 5 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3ว
ท้ังหมด) หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลให3บริษัทจัดการไม�ประสงค,ท่ีจะปฏิบัติหน3าท่ีต�อไป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการไม�รับหน3าท่ีในการจัดการกองทุนรวมต�อไป ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะต3องแจ3งต�อผู3ถือหน�วย
ลงทุนล�วงหน3าเป&นลายลักษณ,อักษรว�าไม�ประสงค,ท่ีจะรับหน3าท่ีต�อไป (ลาออก) เป&นระยะเวลา              
ไม�น3อยกว�า 90 วันก�อนวันท่ีให3มีผลเป&นการสิ้นสุดการปฏิบัติหน3าท่ีของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
จะนําเสนอบริษัทจัดการรายใหม�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ3วนตามกฎหมายหลักทรัพย,ต�อผู3ถือหน�วยลงทุน            
เว3นแต�ผู3ถือหน�วยลงทุนแสดงความประสงค,ท่ีจะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม�เอง และได3รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังน้ี ผู3ถือหน�วยลงทุนจะต3องมีมติแต�งตั้งบริษัทจัดการรายใหม�ให3
แล3วเสร็จ ภายใน 180 วันนับจากวันท่ีได3รับแจ3งจากบริษัทจัดการ 

4) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย,ประเภทจัดการกองทุนรวม 
ซ่ึงมีผลให3ไม�สามารถปฏิบัติหน3าท่ีบริษัทจัดการได3ต�อไป  

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ หากเป&นกรณีท่ีกฎหมายหลักทรัพย,กําหนดให3ต3องได3รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดาํเนินการขอความเห็นชอบดังกล�าวก�อน โดยหากเป&นกรณกีารเปลีย่นตัว
บริษัทจัดการตามท่ีกําหนดไว3ในข3อ 1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติหน3าท่ีต�อไปจนกว�าจะมีการแต�งตั้งบรษัิทจัดการราย
ใหม� อย�างไรก็ดี การปฏบัิติหน3าท่ีดังกล�าวจะไม�เกินกว�า 180 วันนับจากวันท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนมีมติให3เปลี่ยนบริษัท
จัดการ ท้ังน้ี หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าวแล3วกองทุนรวมยังไม�สามารถจัดหาบริษัทจัดการรายใหม�ได3 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะขอความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือเลิกกองทุนรวม โดยถือ
ว�าการดําเนินการดังกล�าวได3รับความเห็นชอบจากผู3ถือหน�วยลงทุนทุกรายแล3ว หรือหากเป&นกรณีท่ีบรษัิทจัดการได3
ทําการบอกกล�าวการลาออกจากการเป&นบริษัทจัดการ ตามข3อ 2) หรือข3อ 3) ข3างต3นน้ี บริษัทจัดการมีหน3าท่ีต3อง
จัดหาบริษัทจัดการรายใหม�ท่ีมคุีณสมบัติครบถ3วนตามกฎหมายหลักทรัพย, และได3รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อย�างน3อย 1 ราย ภายในระยะเวลาไม�เกินกว�า 180 วัน เพ่ือเสนอให3ผู3ถือหน�วยลงทุนมีมติ
เห็นชอบให3แต�งตั้งเป&นบริษัทจัดการ หากผู3ท่ีบริษัทจัดการเสนอช่ือไม�ได3รับความเห็นชอบจากผู3ถือหน�วยลงทุนและ
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กองทุนรวมไม�สามารถจัดหาบริษัทจัดการรายใหม�ได3ภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันท่ีครบกําหนดระยะเวลา 
180 วันแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือเลิกโครงการ
โดยถือว�าการดําเนินการดังกล�าวได3รับความเห็นชอบจากผู3ถือหน�วยลงทุนทุกรายแล3ว 

ท้ังน้ี ในการปฏิบัติหน3าท่ีของบริษัทจัดการไม�ว�าตามระยะเวลาใดๆ ภายหลังจากท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนมีมติให3เปลี่ยน
บริษัทจัดการตามท่ีกําหนดไว3ในข3อ 1) หรือภายหลังจากวันท่ีมผีลเป&นการสิ้นสุดการปฏิบัติหน3าท่ีของบริษัทจัดการ
ตามท่ีกําหนดไว3ในข3อ 2) และข3อ 3) บริษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิได3รับค�าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราท่ีระบุไว3
ในโครงการจนถึงวันสดุท3ายของการปฏิบัตหิน3าท่ีบริษัทจัดการ 

26.2 สิทธิ หน3าท่ี และความรับผิดชอบของผู3ดูแลผลประโยชน, 

ผู3ดูแลผลประโยชน,มสีิทธิ หน3าท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดังต�อไปน้ี 

1) ได3รับค�าตอบแทนจากการทําหน3าท่ีเป&นผู3ดูแลผลประโยชน,ตามอัตราท่ีกําหนดไว3ในสญัญาแต�งตั้งผู3ดแูลผลประโยชน,
ท่ีทําข้ึนกับบริษัทจัดการ 

2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรพัย,สินของกองทุนรวม รับเงินต�างๆ ท่ีกองทุนรวมจะพึงได3รับจากการจัดตั้งและ
ดําเนินงานของกองทุนรวม เช�น เงินจองซ้ือหน�วยลงทุน เงินปCนผลจากการลงทุนในหน�วยลงทุน และดอกเบ้ียจาก
หลักทรัพย, เงินได3จากการจําหน�ายหรือเวนคืนหลักทรัพย, และเงินอ่ืนใดของกองทุนรวมและนําเข3าไว3ในบัญชี     
เงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพย,สนิของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย,สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย,สินของผู3ดูแล
ผลประโยชน, และทรัพย,สินของกองทุนรวมอ่ืนๆ ภายใต3การดูแลของผู3ดูแลผลประโยชน,  

3) ดําเนินการรับมอบ ส�งมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน�าย โอนหลักทรัพย, และ/หรือ ทรัพย,สินต�างๆ เอกสารสิทธิ หนังสือ
รับรองการทําประโยชน,หรือเอกสารการครอบครองหลักทรัพย,ต�างๆ ซ่ึงเป&นทรัพย,สินของกองทุนรวมตลอดจนรับ
ชําระหรือชําระราคาค�าหลักทรัพย,ดังกล�าว ท้ังน้ีให3เป&นไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ  

ในการแก3ไขหรือเพ่ิมเตมิรายละเอียดต�างๆ ในสญัญาท่ีเก็บรักษาไว3ท่ีผู3ดูแลผลประโยชน, บริษัทจัดการจะจัดให3มี
ทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายในการดูแลและให3คําแนะนําในการแก3ไขหรือเพ่ิมเตมิสญัญาเพ่ือดูแล
ผลประโยชน,ของกองทุน  

4) จ�ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือเป&นค�าใช3จ�ายต�างๆ ของกองทุนรวม จ�ายเงินปCนผล เงินจากการลดจํานวนเงินทุนท่ี
เรียกชําระแล3ว หรือจากการลดทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ  

5) แจ3งและรายงานให3บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข3าประชุมผู3ถือหน�วยลงทุน การรับเงินปCนผล 
และดอกเบ้ีย และการเปลีย่นแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต�อการถือครองหลักทรัพย,ของกองทุนรวม โดยทันทีท่ีผู3ดูแล
ผลประโยชน,ได3รับข�าวเป&นลายลักษณ,อักษรจากตลาดหลักทรัพย,  

6) แจ3งและรายงานให3บริษัทจัดการทราบเป&นหนังสือถึงสถานะของหลกัทรัพย,ท่ีจะต3องปOดโอนหรือกําลังอยู�ในระหว�าง
ทําการปOดโอนในช่ือของกองทุนรวม เพ่ือประโยชน,ในการเข3าประชุมผู3ถือหน�วยลงทุน การรับเงินปCนผลจากการ
ลงทุนในหน�วยลงทุน ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ  

7) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต�อไปน้ี และส�งให3แก�บริษัทจัดการ 

7.1 รายงานเป&นลายลักษณ,อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับมอบ            
ส�งมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน�าย โอนสัญญาและจําหน�ายหลักทรัพย, การรับเงินปCนผลจากการลงทุนใน
หน�วยลงทุน ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ  
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7.2 จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต3องของทรัพย,สินของกองทุนรวมท่ีรับฝากไว3  

7.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจ�ายทรัพย,สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต3องของทรัพย,สินของกองทุน
รวมท่ีรับฝากไว3  

7.4 รายงานเป&นรายวันเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย,และตาม
สถานภาพของหลักทรัพย,พร3อมคํานวณดอกเบ้ียค3างรับ (ถ3ามี)  

7.5 รายงานรายละเอียดเจ3าหน้ีค�าซ้ือหลักทรัพย,และลูกหน้ีค�าขายหลักทรัพย,เป&นรายวัน (ถ3ามี)  

7.6 รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป&นรายเดือน  

7.7 รายงานเงินปCนผลจากการลงทุนในหน�วยลงทุนค3างรับของกองทุนรวม  

8) เก็บรักษาเอกสารสําคัญของกองทุนรวม 

8.1 โฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน,  

8.2 สัญญาซ้ือขาย/สัญญาเช�า/สญัญาโอนสิทธิการเช�าของอสังหาริมทรัพย,  

8.3 สําเนารายงานการประเมินค�า  

8.4 เอกสารสําคัญอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข3องกับกองทุนรวม  

ผู3ดูแลผลประโยชน,จะเก็บรักษาโฉนดท่ีดิน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย,น้ัน ตามท่ีบริษัทจัดการ
ได3จัดให3ทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายตรวจสอบความถูกต3องและความสมบูรณ,แล3ว 

9) จัดให3มีการดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวมให3แล3วเสร็จตามกําหนดเวลาดังต�อไปน้ี 

(i) ภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งการเข3าครอบครองอสังหาริมทรัพย,จากบริษัทจัดการ 

(ii) ทุก 1 ปIนับแต�วันท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,ตรวจตราครั้งก�อนแล3วเสร็จ ท้ังน้ี ค�าใช3จ�ายท่ีเกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย,สินจะถือเป&นค�าใช3จ�ายของกองทุนรวม 

10) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย,ท่ีผู3ดแูลผลประโยชน,ได3ตรวจตราให3ถูกต3องและครบถ3วนตามความเป&นจรงิให3แล3ว
เสร็จภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีเริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย,น้ัน 

11) แจ3งให3บริษัทจัดการทราบ ภายใน 5 วันทําการนับแต�วันท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,พบว�าอสังหาริมทรัพย,ของกองทุน
รวมชํารุดบกพร�องอย�างเป&นนัยสําคัญ 

12) แจ3งให3บริษัทจัดการจัดให3มีการประเมินค�าใหม�โดยพลัน เมือ่ผู3ดูแลผลประโยชน,เห็นว�ามเีหตุการณ,หรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดข้ึน อันมีผลกระทบต�อมูลค�าอสังหารมิทรัพย,หรือมลูค�าสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ของ
กองทุนรวมอย�างมีนัยสําคัญ 

13) ตรวจสอบการซ้ือ เช�า จําหน�าย หรือโอนสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,ของกองทุนรวมให3เป&นไปตามโครงการและ
หลักเกณฑ,ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

14) รับรองความถูกต3องในการคํานวณมูลค�าทรัพย,สิน มลูค�าทรัพย,สินสทุธิ มูลค�าหน�วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได3คํานวณ
ไว3และส�งให3ผู3ดูแลผลประโยชน,รับรอง เมื่อเห็นว�าถูกต3องและเป&นไปตามหลักเกณฑ,ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดแล3ว  

  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  110088  

15) ให3ความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการเพ่ือประกอบกับข3อมูลอ่ืนๆ ท่ีบรษัิทจัดการเป&น                
ผู3จัดหาในการจัดทํารายงานทุกรอบปIบัญชี และส�งให3บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต�วันสิ้นปIบัญชีน้ัน  

16) ดูแลให3บริษัทจัดการปฏิบัติหน3าท่ีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบัญญตัิดังกล�าวโดย
เคร�งครดั หากบริษัทจัดการมไิด3ปฏิบัติตามให3แจ3งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการ หรือ 
งดเว3นกระทําการจนก�อให3เกิดความเสียหายแก�กองทุนรวมหรือไม�ปฏิบัติหน3าท่ีตามมาตรา 125 แห�ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย, หรือไม�ปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการของกองทุนรวม ผู3ดูแลผลประโยชน,จะทํารายงานเก่ียวกับเรื่อง
ดังกล�าวโดยละเอียด และส�งให3สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแต�วันท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,รู3ถึง
เหตุการณ,ดังกล�าว  

17) ดําเนินการฟPองร3องบังคับคดีให3บรษัิทจัดการปฏิบัติตามหน3าท่ีของตน หรือฟPองร3องเรียกค�าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน,ของผู3ถือหน�วยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อได3รับคําสั่งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับค�าใช3จ�ายในการฟPองร3องบังคับคดีเพ่ือประโยชน,ของผู3ถือหน�วยลงทุนให3เรียกร3องจาก
ทรัพย,สินของกองทุนรวม  

18) ผู3ดูแลผลประโยชน,จะปฏิบัตติามหลักเกณฑ,และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว3โดยเคร�งครัด
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องและข3อกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว3ในข3อผูกพันระหว�างผู3ถือหน�วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ  

19) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล3วหน3าท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,จะสิ้นสดุเมื่อผู3ชําระบัญชีได3จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวมกับสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช�วงระยะเวลาท่ีการชําระบัญชียังไม�สิน้สุด ผู3ดูแล
ผลประโยชน,จะปฏิบัติหน3าท่ีต�างๆ ดังน้ี 

(ก) รับฝากทรัพย,สินของกองทุนรวมจนกว�าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม  

(ข) ดูแลและตรวจสอบให3ผู3ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย,และตลาด
หลักทรัพย, พ.ศ.2535 ในกรณีท่ีผู3ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว3นกระทําการตามมาตราดังกล�าว ผู3ดแูล
ผลประโยชน,จะรายงานให3สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม�ชักช3า 

20) ปฏิบัติหน3าท่ีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดให3เป&นหน3าท่ีของผู3ดูแลผลประโยชน, 

26.3 สิทธิ หน3าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาของกองทุนรวม (ถ3ามี) 

26.3.1 ท่ีปรึกษามีสิทธิ หน3าท่ี และความรบัผิดชอบในโครงการดังต�อไปน้ี 

1) ได3รับค�าธรรมเนียมในการทําหน3าท่ีท่ีปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการให3คําปรึกษาท่ีได3ตกลงกัน 

2) ให3คําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการซ้ือหรือเช�าอสังหาริมทรัพย, หรือการจัดหาผลประโยชน,                
จากอสังหาริมทรัพย, เพ่ือประโยชน,ในการจัดการกองทุนรวม 

3) หน3าท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการให3คําปรึกษาท่ีได3ตกลงกัน 
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26.3.2 ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถ3ามี) มีสิทธิ หน3าท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดังต�อไปน้ี 

1) ได3รับค�าธรรมเนียมในการทําหน3าท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวมตามสญัญาบริการให3คําปรึกษา
ทางการเงินท่ีได3ตกลงกัน 

2) ให3คําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การระดมเงินทุน การวางแผนทางการเงินเพ่ือ
การลงทุน รวมถึงการเพ่ิมทุน  

3) หน3าท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการให3คําปรึกษาทางการเงินท่ีได3ตกลงกัน 

26.3.3 ท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุนรวมมีสิทธิ หน3าท่ี และความรับผดิชอบดังต�อไปน้ี 

1) ได3รับค�าธรรมเนียมในการทําหน3าท่ีท่ีปรึกษาอ่ืนจากกองทุนรวมตามสัญญาบริการท่ีได3ตกลงกัน 

2) ให3คําปรึกษาหรือคําแนะนําเพ่ือประโยชน,ในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

3) หน3าท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการท่ีได3ตกลงกัน 

26.4 สิทธิ หน3าท่ี และความรับผิดชอบของผู3บริหารอสังหาริมทรัพย,  

ผู3บริหารอสังหาริมทรัพย,มีสิทธิ หน3าท่ี และความรับผดิชอบในโครงการดังต�อไปน้ี 

1) ได3รับค�าตอบแทนในการทําหน3าท่ีผู3บริหารอสังหาริมทรัพย,จากกองทุนรวมตามสัญญาแต�งตั้งผู3บริหาร
อสังหาริมทรัพย,ท่ีทําข้ึนระหว�างกองทุนรวมกับผู3บริหารอสังหาริมทรัพย, 

2) ดูแลรักษาและจัดการอสังหารมิทรัพย,ของกองทุนรวมในแต�ละวันให3อยู�ในสภาพท่ีดีอยู�เสมอ และพร3อมท่ีจะหา
ผลประโยชน,ตลอดเวลา 

3) จัดเก็บรายรับและจัดหาผลประโยชน,จากอสังหาริมทรัพย,ของกองทุนและทรัพย,สินอ่ืนท่ีเก่ียว3อง เช�น จัดหาผู3เช�า
ให3แก�กองทุนรวม เป&นต3น 

4) ปฏิบัติหน3าท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุไว3ในสัญญาแต�งตั้งผู3บริหารอสังหารมิทรัพย, และตามท่ีกฎหมายหลักทรพัย,กําหนดให3
เป&นหน3าท่ีของผู3บริหารอสังหาริมทรัพย, 

26.5 สิทธิ หน3าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค�าทรัพย,สิน 

1) ได3รับค�าธรรมเนียมในการทําหน3าท่ีเป&นผู3ประเมินค�าทรัพย,สินจากกองทุนรวม ตามสญัญาบริการท่ีได3ตกลงกัน 

2) ประเมินค�าหรือสอบทานการประเมินค�าอสังหารมิทรัพย, และ/หรอื สิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวม        
จะลงทุน หรือได3ลงทุนไว3แล3ว 

3) หน3าท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบุในสัญญาบริการท่ีได3ตกลงกัน 

2277..  ค0าธรรมเนียมและค0าใช2จ0ายท่ีเรียกเก็บจากผู2ส่ังซ้ือหรือผู2ถือหน0วยลงทุนและกองทุนรวมค0าธรรมเนียมและค0าใช2จ0ายท่ีเรียกเก็บจากผู2ส่ังซ้ือหรือผู2ถือหน0วยลงทุนและกองทุนรวม  

27.1 ค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู3สั่งซ้ือหรือผู3ถือหน�วยลงทุน  

(1) ค�าธรรมเนียมการขายหน�วยลงทุน 

ไม�ม ี
  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  111100  

(2) ค�าธรรมเนียมการโอนหน�วยลงทุน 

รายการละ 50 บาท ต�อผู3รับโอน 1 ราย โดยผู3โอนจะถูกเรยีกเก็บค�าธรรมเนียมดังกล�าว ในวันท่ียื่นใบคําขอโอน
หน�วยลงทุน  

(3) ค�าธรรมเนียมการโอนเงิน  

ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย,หรือสถาบันการเงินเรยีกเก็บ โดยหักจากจํานวนเงินท่ีจะโอนเข3าบัญชีผู3ถือหน�วยลงทุน
น้ันๆ  

(4) ค�าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุน 

กรณีท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนขอให3บริษัทจัดการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุนฉบับใหม�แทนฉบับเดมิท่ีสูญหาย 
บริษัทจัดการจะคิดค�าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต�อ 1 ฉบับ 

(5) อ่ืนๆ ระบุ 

(5.1) ค�าธรรมเนียมในการจดแจ3งการจํานําหน�วยลงทุนกับนายทะเบียนหน�วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียน
หน�วยลงทุนกําหนด 

(5.2) ค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนขอให3บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน�วยลงทุนดําเนินการให3ผู3ถือ
หน�วยลงทุนเป&นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ตามท่ีจ�ายจริง 

อัตราค�าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู3สั่งซ้ือหรือผู3ถือหน�วยลงทุนดังกล�าวข3างต3น เป&นอัตราท่ีรวม
ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกันแล3ว  

27.2 ค�าธรรมเนียมและค�าใช3จ�ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(1) ค�าธรรมเนียมการจัดการรายปI 

ในอัตราไม�เกินร3อยละ 1.00 ต�อปIของมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม  

(2) ค�าธรรมเนียมผู3ดูแลผลประโยชน,รายปI 

ในอัตราไม�เกินร3อยละ 0.05 ต�อปIของมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม  

ผู3ดูแลผลประโยชน,จะคิดค�าใช3จ�ายจากกองทุนรวมสําหรับการปฏิบัตหิน3าท่ีในการโอนหรือรับโอนทรัพย,สิน การ
ออกไปตรวจสอบการซ้ือ เช�า จําหน�าย หรือโอนสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, รวมท้ังการออกไปปฏิบัติหน3าท่ี
ตรวจสอบทรัพย,สินตามความจําเป&นเพ่ือประโยชน,ของกองทุนรวม โดยคิดค�าธรรมเนียมในการตรวจสอบทรัพย,สิน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอัตรา 10,000 บาท ต�อการตรวจตราอสังหารมิทรัพย, 1 ครั้ง (รวมค�า
พาหนะแล3ว) และนอกเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลในอัตรา 10,000 บาท ต�อการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย, 
1 ครั้ง (ไม�รวมค�าพาหนะและค�าใช3จ�ายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจริง) ท้ังน้ี การตรวจตราอสงัหาริมทรัพย,
ท้ังหมดของกองทุนข3างต3นจะต3องใช3เวลาดําเนินการ ไม�เกิน 2 วัน หากการตรวจตราอสังหารมิทรัพย,เกินกว�า
ระยะเวลา 2 วัน ค�าใช3จ�ายในการตรวจตราจะเป&นไปตามท่ีผู3ดูแลผลประโยชน,และบริษัทจัดการจะได3ตกลงร�วมกัน 
สําหรับค�าใช3จ�ายในการเดินทาง ค�าท่ีพัก ตลอดจนค�าใช3จ�ายส�วนเพ่ิมต�างๆ เช�น ค�าธรรมเนียมการคัดสาํเนาเอกสาร
สิทธิในอัตราท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกิน 30,000 บาทต�อครั้ง (ถ3ามี) ท้ังน้ี อัตราดังกล�าวจะไม�รวมถึงค�าใช3จ�ายของท่ี
ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ท่ีแต�งตั้งโดยผู3ดูแลผลประโยชน, โดยค�าใช3จ�ายดังกล�าวผู3ดูแลผลประโยชน,จะ
เป&นผู3รับภาระเอง  
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อัตราค�าธรรมเนียมและค�าใช3จ�ายของผู3ดูแลผลประโยชน,ดังกล�าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ถือเป&นการแก3ไข
รายละเอียดโครงการ หากค�าใช3จ�ายของผู3ดูแลผลประโยชน,อันเก่ียวกับการให3บริการตามสัญญาน้ีต3องเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอัตรา และ/หรือ วิธีการเรียกเก็บของค�าบริการท่ีผู3ดูแล
ผลประโยชน,ต3องจ�ายแก�บุคคลภายนอกอันจําเป&นท่ีจะทําให3ผู3ดูแลผลประโยชน,สามารถให3บริการตามสัญญาน้ีได3 
เช�น ค�าบริการของบริษัท ศูนย,รับฝากหลักทรัพย, (ประเทศไทย) จํากัด เป&นต3น แต�ท้ังน้ี ค�าบริการท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงไม�รวมถึงค�าใช3จ�ายของท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ท่ีแต�งตั้งโดยผู3ดูแลผลประโยชน, 

อัตราค�าธรรมเนียมและค�าใช3จ�ายของผู3ดูแลผลประโยชน,ท่ีจะกําหนดข้ึน จะต3องเป&นอัตราท่ีได3รับการยินยอมจาก
บริษัทจัดการ 

(3) ค�าธรรมเนียมนายทะเบียนหน�วยลงทุนรายปI 

ในอัตราไม�เกินร3อยละ 0.10 ต�อปIของมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม 

(4) ค�าธรรมเนียมผู3บรหิารอสังหาริมทรัพย,   

ไม�ม ี

(5) ค�าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ตามท่ีจ�ายจริง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบรษัิทจัดการมีการแต�งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน จะเรียกเก็บค�าธรรมเนียมท่ีปรึกษา
ทางการเงินในอัตราไม�เกินร3อยละ 0.50 ต�อปIของมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม 

(6) ค�าธรรมเนียมท่ีปรึกษาของกองทุนรวม 

ตามท่ีจ�ายจริง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีการแต�งตั้งท่ีปรึกษาของกองทุนรวม จะเรียกเก็บค�าธรรมเนียมท่ี
ปรึกษาของกองทุนรวมในอัตราไม�เกินร3อยละ 0.50 ต�อปIของมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม 

(7) ค�าธรรมเนียมการจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน 

ไม�เกินร3อยละ 3.00 ของมูลค�าหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3  

(8) ค�าเบ้ียประกันภัย 

ตามท่ีจ�ายจริง  

(9) ค�าเบ้ียประชุมคณะกรรมการลงทุน 

ค�าเบ้ียประชุมของกรรมการ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุม ตามท่ีจ�ายจรงิ ในจํานวนไม�เกิน 10,000 บาทต�อท�าน หรือ
จํานวนอ่ืนใดตามมติของผู3ถือหน�วยลงทุน  

(10) ค�าใช3จ�ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ, และส�งเสรมิการขาย 

(10.1) ในช�วงเสนอขายครั้งแรก: 
ตามท่ีจ�ายจริง แต�จะไม�เกิน 3 ล3านบาท ซ่ึงจะเรียกเก็บตามท่ีจ�ายจริงตอนต3นโครงการท้ังจํานวน โดย
ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตดัจ�ายท้ังจํานวน หรือทยอยตัดจ�ายเป&นค�าใช3จ�ายของกองทุนเฉลี่ย
เท�ากันทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะได3รับประโยชน,จากค�าใช3จ�ายน้ันๆ ท้ังน้ี การตัดค�าใช3จ�ายดังกล�าวจะ
เป&นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู3สอบบัญชีรับอนุญาตแห�งประเทศไทย 
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(10.2) หลังการเสนอขายครั้งแรก : 
ค�าใช3จ�ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ, ค�าใช3จ�ายด3านการตลาดและส�งเสริมการขาย ท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
การจัดตั้งกองทุนรวม ตามท่ีจ�ายจริง แต�จะไม�เกิน 1 ล3านบาทต�อปIบัญชี ยกเว3นในกรณีท่ีมีการเพ่ิม
เงินทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมค�าใช3จ�ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ, เฉพาะช�วงท่ีมีการเพ่ิม
เงินทุนครั้งละไม�เกิน 3 ล3านบาท 

(11) อ่ืนๆ ระบุ 

(11.1) ค�าธรรมเนียมหรือค�าใช3จ�ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทุนรวมโดยตรง เช�น ค�าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุน
รวม ค�าธรรมเนียมการยื่นคําขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค�าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย,สินเป&นกองทุนรวม ค�าธรรมเนียมแรกเข3าและค�าธรรมเนียมในการยื่นขอจดทะเบียนหน�วยลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย, ค�าธรรมเนียมรายปIและค�าใช3จ�ายในการดํารงสถานะเป&นหลักทรัพย,จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย, ค�าท่ีปรึกษากฎหมาย ค�าจัดประชุมท่ีเก่ียวข3องโดยตรงกับกองทุนรวม ค�าใช3จ�ายในการ
เซ็นสญัญาต�างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับกองทุนรวม เช�น การเตรียมและจัดทําเอกสารสญัญาและค�าแปล
เอกสาร ค�าจัดพิมพ,และจัดส�งหนังสือบอกกล�าว หรือประกาศท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และค�าใช3จ�ายต�างๆ อันเก่ียวเน่ืองจากการดําเนินการตามท่ีกฎหมายหรือสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป&นต3น ตามท่ีจ�ายจริง  

(11.2) ค�าใช3จ�ายในการจัดทํา จัดพิมพ, จัดส�ง และค�าแปลหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน�วยลงทุน และแบบฟอร,ม
ต�างๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุนรวม เช�น ใบคําขอเปOดบัญชีกองทุน ใบจองซ้ือหน�วยลงทุน ใบหน�วยลงทุน 
รวมท้ังค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ อันเก่ียวเน่ืองกับงานทะเบียน เช�น ค�าใช3จ�ายในการนําส�งใบหน�วยลงทุนให3แก�ผู3ถือ
หน�วยลงทุน ค�าไปรษณียากร ค�าโทรศัพท, ค�าโทรสารสาํหรับผู3ถือหน�วยลงทุน เป&นต3น ตามท่ีจ�ายจริง  

(11.3) ค�าจัดทําและจัดส�งหนังสือบอกกล�าว หนังสือโต3ตอบ เอกสาร ข�าวสาร ประกาศ รายงานต�างๆ ถึงผู3ถือ
หน�วยลงทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข3องกับกองทุนรวมโดยตรง ท่ีบริษัทจัดการดําเนินการหรือมหีน3าท่ี
ดําเนินการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนดหรือ
เป&นการดําเนินงานท่ีเก่ียวข3องกับกองทุนรวมโดยตรงรวมถึงค�าลงประกาศในหนังสือพิมพ,รายวัน ตามท่ี
จ�ายจริง  

(11.4) ค�าใช3จ�ายอันเก่ียวเน่ืองจากการแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการ การเพ่ิมเงินทุน หรือการลดเงินทุน และค�าใช3จ�าย
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทุนรวมโดยตรง เช�น การลงประกาศหนังสือพิมพ, การจัดประชุมผู3ถือหน�วยลงทุน 
การทําเอกสารแจ3งผู3ถือหน�วยลงทุน การขอมติผู3ถือหน�วยลงทุน หรือค�าใช3จ�ายต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เป&นต3น ตามท่ีจ�ายจริง  

(11.5) ค�าใช3จ�ายต�างๆ ในการมีบัญชีกองทุนรวมกับธนาคาร เช�น ค�าธรรมเนียมต�างๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ         
ค�าอากรแสตมป� ค�าไปรษณียากร ค�าโทรศัพท, ค�าโทรสาร ค�าสมดุเช็ค เป&นต3น ตามท่ีจ�ายจริง  

(11.6) ค�าธรรมเนียมหรือค�าใช3จ�ายท่ีเกิดจากการจ�ายเงินปCนผล การเพ่ิมเงินทุน และ/หรือ การลดเงินทุน เช�น 
ค�าใช3จ�ายในการรับชําระเงินค�าซ้ือหน�วยลงทุนในกรณเีพ่ิมทุน ค�าใช3จ�ายในการชําระเงินในกรณีท่ีมกีาร
ลดเงินทุน และ/หรือ จ�ายเงินปCนผล ค�าธรรมเนียมการออกเช็คหรอืค�าธรรมเนียมการโอนเงินเข3าบัญชีให3 
ผู3ถือหน�วยลงทุน ค�าประกาศในหนังสือพิมพ, ค�าบริการเตรียมการจัดส�งเช็ค ค�าซองจดหมาย ค�าไปรษณี
ยากรสําหรับส�งเอกสารต�างๆ หรอืหนังสือติดต�อกับบุคคลท่ีเก่ียวข3อง และค�าใช3จ�ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากการ
จ�ายเงินปCนผล การเพ่ิมเงินทุน และ/หรือ การลดเงินทุน เป&นต3น ตามท่ีจ�ายจริง 
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(11.7) ค�าธรรมเนียมผู3สอบบัญชี และค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ในการสอบบัญชี ตามท่ีจ�ายจริง 

(11.8) ค�าตอบแทนผู3ชําระบัญชี และผู3ดูแลผลประโยชน,ในระหว�างการชําระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ�ายจริง   

(11.9) ค�าธรรมเนียมบริษัทประเมินค�าทรพัย,สินสําหรับการประเมินค�า ในอัตราท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและ
ตามท่ีจ�ายจริง  

(11.10) ค�าใช3จ�ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข3องกับการจัดการอสังหาริมทรัพย, เช�น ค�าธรรมเนียมผู3จดัจําหน�าย
อสังหาริมทรัพย, ค�าธรรมเนียมผู3แทนหรือตัวแทน (Agent or Property Broker) (ถ3ามี) ท่ีทําหน3าท่ี
ทางการตลาด เช�น ดําเนินการซ้ือ ขาย เช�าอสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวมหรือดําเนินการด3าน
การตลาด ในอัตราท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร และตามท่ีจ�ายจริง แต�จะไม�เกินร3อยละ 3 ของมูลค�า
ทรัพย,สินท่ีซื้อหรือขาย หรือในกรณีการเช�าอสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวม จะคิดในอัตราท่ีจ�ายจริง    
แต�จะไม�เกินร3อยละ 10 ของรายได3ค�าเช�าต�อระยะเวลาการเช�า 

(11.11) ค�าธรรมเนียมหรือค�าใช3จ�ายท่ีเก่ียวกับภาษีหรือค�าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวข3องตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด
และค�าใช3จ�ายต�างๆ ท่ีเก่ียวข3องกับหน�วยราชการ เช�น ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ค�าธรรมเนียมการจดจํานองหลักประกัน ค�าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย, ค�าอากรแสตมป� ภาษี
โรงเรือน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีบํารุงท3องท่ี ภาษีปPาย หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกันท่ีเกิดจากการซ้ือ 
เช�า จําหน�าย หรือโอนอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรพัย, เป&นต3น ตามท่ีจ�ายจริง 

(11.12) ค�าธรรมเนียมท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุนรวม เช�น ค�าท่ีปรึกษากฎหมาย เก่ียวกับการตรวจสอบสินทรพัย,
และหน้ีสิน (Due Diligence) ค�าทนายความ ค�าจ3างวิศวกร ตรวจสอบโครงสร3างของอาคารและประเมิน
คุณภาพงาน เป&นต3น ตามท่ีจ�ายจรงิ 

(11.13) ค�าใช3จ�ายในการต�อเตมิ เปลี่ยนแปลง ซ�อมแซม ตกแต�งใหม� ปรับปรงุให3ดีข้ึน ท้ังน้ี รวมถึงการซ้ือใหม� ซ้ือ
ทดแทนอุปกรณ,ต�างๆ เครื่องใช3อ่ืนใดท่ีจําเป&นต�อการดําเนินธุรกิจหรือทําประการใดๆ เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย,และทรัพย,สินของกองทุนรวม เพ่ือให3อสังหาริมทรพัย,และทรัพย,สินดังกล�าวอยู�ในสภาพ
ท่ีดีและมคีวามพร3อมท่ีจะหาผลประโยชน,  

(11.14) ค�าใช3จ�ายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการออกไปตรวจสอบการซ้ือ เช�า จําหน�าย หรือโอนสิทธิการเช�า
อสังหาริมทรัพย, การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย,ของบริษัทจัดการ โดยคิดค�าท่ีพัก ค�าอาหาร 
ค�าใช3จ�ายในการเดินทาง ในอัตรามาตรฐานภายในของบริษัทจัดการ และค�าใช3จ�ายท่ีเกิดข้ึนตามท่ีจ�าย
จริง เช�น ค�าธรรมเนียมการคัดสาํเนาเอกสารสิทธิ แต�จะไม�เกินร3อยละ 0.20 ต�อปIของมูลค�าทรัพย,สิน
สุทธิของกองทุนรวม เป&นต3น  

(11.15) ค�าใช3จ�ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือ เก็บรักษาทรัพย,สินของกองทุนรวม เช�น ค�าใช3จ�ายในการ
ประกันวินาศภยั (ถ3ามี) และ/หรือ ค�าเบ้ียประกันภัยอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับกองทุนรวม ตามท่ีจ�ายจริง 

(11.16) ภาษีหรือค�าธรรมเนียมและค�าอากรแสตมป�ใดๆ ท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย,หรือทรัพย,สินอ่ืนหรือ
อสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวม เช�น ค�านายหน3าซ้ือขายหลักทรพัย,ท่ีซื้อหรือขายเพ่ือประโยชน,ในการ
จัดการกองทุนรวม (ถ3ามี) ค�าใช3จ�ายท่ีเก่ียวข3องกับการซ้ือหรือขายอสังหาริมทรัพย, ค�าใช3จ�ายในการโอน
หลักทรัพย,หรืออสังหาริทรัพย, เป&นต3น ตามท่ีจ�ายจริง  
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(11.17) ค�าใช3จ�ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือการรับชําระหน้ีใดๆ ของ
กองทุนรวม รวมท้ังค�าใช3จ�ายด3านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน,ของ
กองทุนรวม ตามท่ีจ�ายจริง  

(11.18) ค�าใช3จ�าย (ถ3ามี) ในการดําเนินคดีของผู3ดูแลผลประโยชน,ท่ีฟPองร3องให3บริษัทจัดการปฏิบัตติามหน3าท่ี 
หรือเรียกค�าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน,ของผู3ถือหน�วยลงทุนท้ังปวง 
หรือเมื่อได3รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ�ายจริง  

(11.19) ค�าใช3จ�ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือ ผู3ถือหน�วยลงทุน เช�น ค�าโทรศัพท, ค�าจัดส�ง
หนังสือเชิญประชุม และ/หรือ เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป&นต3น ตามท่ีจ�ายจริง 

(11.20) ค�าสินไหมทดแทนแก�บุคคลภายนอกสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานของ
กองทุนรวม ตามท่ีจ�ายจริง ยกเว3น ความเสียหายน้ันเกิดจากการทุจริต ประมาทเลินเล�อ หรือโดยเจตนา
ของบริษัทจัดการเอง  

(11.21) ค�าใช3จ�ายท่ีเก่ียวกับอสังหารมิทรัพย, เช�น ค�าใช3จ�ายในการก�อสร3างอสังหาริมทรัพย, ในกรณีท่ีกองทุนรวม
มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย,ท่ียงัก�อสร3างไม�แล3วเสร็จ ตามประกาศว�าด3วยหลักเกณฑ,เง่ือนไข และ
วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, และประกาศท่ีเก่ียวข3อง ตามท่ีจ�ายจริง  

(11.22) ค�าสินไหมทดแทนความเสยีหาย ค�าธรรมเนียม ค�าท่ีปรึกษา และค�าใช3จ�ายอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนแก�บริษัท
จัดการ ตามท่ีจ�ายจริง อันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการถูกบุคคลอ่ืนใดเรียกร3อง ฟPองร3อง หรือให3ชําระ
เงินค�าสินไหมทดแทนความเสยีหายแก�บุคคลน้ัน ซ่ึงเกิดจากการลงทุนใดๆ ในทุกกรณีท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน3าท่ีโดยชอบของบริษัทจัดการ  

(11.23) ค�าใช3จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการจัดการกองทุนรวม เช�น ค�าเสียหายอันจะเกิดจากภัยธรรมชาติ          
ภัยจากสงครามกลางเมือง เป&นต3น ตามท่ีจ�ายจริง 

(11.24) ค�าใช3จ�ายท่ีเกิดข้ึนจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย,เพ่ือเป&นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม 
ตามท่ีจ�ายจริง 

ท้ังน้ี ค�าธรรมเนียมและค�าใช3จ�าย ตามข3อ (1) – (11) ข3างต3น เป&นอัตราท่ียังไม�รวมภาษีมลูค�าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน อันเน่ืองมาจากค�าธรรมเนียมหรือค�าใช3จ�ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุนรวมดังกล�าว
ข3างต3น จะถือเป&นภาระของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการจะคํานวณค�าธรรมเนียม ตาม (1) - (3) จากกองทุนรวมเป&นรายเดือน โดยใช3มลูค�าทรพัย,สินสุทธิ ณ 
วันสุดท3ายของแต�ละเดือนเป&นฐานในการคํานวณ และจะเรยีกเก็บจากกองทุนรวมเป&นรายเดือนโดยการตดัจ�าย
จากบัญชีของกองทุนรวม ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะจ�ายภายใน 20 วันทําการแรกของเดือนถัดไปหลังจากวันคํานวณ
มูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวมในวันสุดท3ายของแต�ละเดือน 

มูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวมท่ีใช3ในการคํานวณค�าใช3จ�ายจะคิดจากมลูค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม ณ 
สิ้นเดือนก�อนเกิดค�าใช3จ�าย 

สําหรับค�าธรรมเนียมหรือค�าใช3จ�าย ตาม (4) ถึง (11) จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจํานวนท่ีจ�ายจริง โดยในทาง
บัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ�ายท้ังจํานวน หรือทยอยตดัจ�ายเป&นค�าใช3จ�ายของกองทุนเฉลี่ยเท�ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาท่ีจะได3รับประโยชน,จากค�าใช3จ�ายน้ันๆ ท้ังน้ี การตัดค�าใช3จ�ายดังกล�าวจะเป&นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู3สอบบัญชีรับอนุญาตแห�งประเทศไทย 
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อน่ึง สําหรับค�าธรรมเนียมหรือค�าใช3จ�ายท่ีเก่ียวข3องกับการจัดตั้งกองทุนครั้งแรกน้ี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจาก
เจ3าของทรัพย,สิน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค�าธรรมเนียมหรือค�าใช3จ�ายข3างต3น ณ วันท่ีกองทุนรวมรับโอน
กรรมสิทธ์ิอสังหารมิทรัพย,จากเจ3าของทรัพย,สิน 

27.3 การเปลีย่นแปลงค�าธรรมเนียมหรอืค�าใช3จ�าย : 

(1) การเปลีย่นแปลงค�าธรรมเนียมหรอืค�าใช3จ�ายภายใต3อัตราท่ีระบุไว3ในโครงการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิม/ลด/ยกเว3นค�าธรรมเนียมภายใต3อัตราท่ีระบุไว3ในข3อ 27. “ค�าธรรมเนียมและ
ค�าใช3จ�ายท่ีเรียกเก็บจากผู3สั่งซ้ือหรือผู3ถือหน�วยลงทุนและกองทุนรวม” น้ี โดยไม�ถือว�าเป&นการแก3ไขเพ่ิมเติม
โครงการ หากจํานวนค�าธรรมเนียมภายหลังการเพ่ิม/ลด/ยกเว3น คิดเป&นอัตราไม�เกินตามท่ีระบุไว3ในโครงการ 

อย�างไรก็ดีในการเรยีกเก็บเพ่ิมหรอืลดหรือยกเว3นค�าธรรมเนียมดังกล�าวข3างต3นน้ี บริษัทจัดการจะทําการติด
ประกาศไว3 ณ ท่ีเปOดเผยของบริษัทจัดการ 

(2) การเปลีย่นแปลงค�าธรรมเนียมหรอืค�าใช3จ�ายเกินกว�าอัตราท่ีระบุไว3ในโครงการ 

ในกรณีเพ่ิมอัตราค�าธรรมเนียมหรอืค�าใช3จ�ายเกินกว�าท่ีระบุในข3อ 27.1 และข3อ 27.2 บริษัทจัดการจะกระทําเมื่อ
ได3รับความเห็นชอบจากผู3ถือหน�วยลงทุนด3วยมติเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด โดย
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ3งให3ผู3ถือหน�วยลงทุนทราบตามวิธีการดังต�อไปน้ี 

(2.1) ประกาศหนังสือพิมพ,รายวัน อย�างน3อย 1 ฉบับ เป&นเวลา 3 วันติดต�อกันและ 

(2.2) ติดประกาศไว3 ณ สํานักงานของบริษัทจัดการทุกแห�ง 

2288..  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค0าทรัพย�สิน มูลค0าทรัพย�สินสุทธิ วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค0าทรัพย�สิน มูลค0าทรัพย�สินสุทธิ 
และมูลค0าหน0วยลงทุนและมูลค0าหน0วยลงทุน  

28.1 บริษัทจัดการจะคํานวณและเปOดเผยมลูค�าทรัพย,สิน มลูค�าทรัพย,สินสุทธิ และมลูค�าหน�วยลงทุนของกองทุนรวม ณ          
วันสุดท3ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ให3แล3วเสร็จภายใน 45 วันนับแต�วันสุดท3ายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม แล3วแต�กรณี ท้ังน้ี มูลค�าท่ีคํานวณได3ดังกล�าวต3องมผีู3ดแูลผลประโยชน,รับรองว�าการคํานวณมูลค�าดังกล�าวเป&นไป
ตามหลักเกณฑ,ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

บริษัทจัดการจะเปOดเผยข3อมูลเก่ียวกับการประเมินค�าทรัพย,สินไปพร3อมกับการเปOดเผยข3อมลูตามวรรคหน่ึงโดยมรีายละเอียด
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

28.2 การคํานวณและประกาศมูลค�า ตามข3อ 28.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังน้ี 

(1) คํานวณและประกาศมลูค�าทรัพย,สนิสุทธิเป&นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตําแหน�ง โดยใช3วิธีการปCดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล 

(2) คํานวณมลูค�าหน�วยลงทุนเป&นตัวเลขโดยมีทศนิยมห3าตําแหน�ง โดยใช3วิธีการปCดเศษทศนิยมตามหลกัสากล และ
ประกาศมลูค�าหน�วยลงทุนเป&นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตําแหน�งโดยตัดทศนิยมตําแหน�งท่ีห3าท้ิง 

ในกรณีท่ีมผีลประโยชน,เกิดข้ึนจากการคํานวณตามวรรคหน่ึง บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชน,น้ันรวมเข3าเป&นทรัพย,สินของ
กองทุนรวม 
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28.3 การเปOดเผยข3อมลู ตามข3อ 28.1 บริษัทจัดการจะเปOดเผยในหนังสือพิมพ,รายวัน อย�างน3อย 1 ฉบับ และปOดประกาศไว3ในท่ี
เปOดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ�ของผู3ดูแลผลประโยชน, พร3อมท้ังเปOดเผยช่ือ ประเภทและ
ท่ีตั้งอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมได3มาจากลงทุนด3วย 

28.4 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ,หรือการเปลีย่นแปลงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากวันท่ีคํานวณ ตามข3อ 28.1 อันมีผลกระทบต�อมลูค�า
อสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,อย�างมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะเปOดเผยเหตุการณ,หรือการเปลี่ยนแปลง
ดังกล�าวไปพร3อมกับการเปOดเผยข3อมูล ตามข3อ 28.3 และหากเหตุการณ,หรือการเปลีย่นแปลงดังกล�าวเกิดข้ึนภายหลังจาก
วันท่ีมีการเปOดเผย ตามข3อ 28.3 บริษัทจัดการจะเปOดเผยเรื่องดังกล�าวโดยพลัน 

28.5 ในการคํานวณมลูค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังต�อไปน้ี 

(1) อสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, บริษัทจัดการจะใช3ราคาท่ีได3จากรายงานการประเมินค�าหรือ
รายงานการสอบทานการประเมินค�าครั้งล�าสุด แล3วแต�กรณี เว3นแต�การคํานวณมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม
ครั้งแรก บริษัทจัดการจะใช3ราคาท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย, แล3วแต�กรณ ี

(2) ทรัพย,สินอ่ืน บริษัทจัดการจะกําหนดมลูค�าตามหลักเกณฑ,และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดย
ได3รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เง่ือนไขเพ่ิมเตมิ 

ไม�ม ี

2299..  การจัดทํารายงานให2แก0สํานักงานคณะกรรมการ กการจัดทํารายงานให2แก0สํานักงานคณะกรรมการ ก..ลล..ตต. . และผู2ถือหน0วยลงทุน และผู2ถือหน0วยลงทุน   

29.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปI และส�งรายงานดงักล�าวให3แก�ผู3ถือหน�วย
ลงทุนท่ีมีช่ืออยู�ในทะเบียนผู3ถือหน�วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต�วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปI โดยรายงานดังกล�าวต3องมีรายการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

29.2 รายงานการลงทุนหรือจําหน�ายอสงัหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดส�งหนังสือสรุปข3อมูลท่ีเป&นสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหน�ายอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�า
อสังหาริมทรัพย,ของกองทุนรวมให3ผู3ถือหน�วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีลงทุนหรือ
จําหน�ายอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,น้ัน รวมท้ังจัดให3มีข3อมูลท่ีเป&นสาระสําคัญดังกล�าวไว3ในท่ีเปOดเผย 
ณ ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญ�ของผู3ดูแลผลประโยชน, ภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีลงทุนหรือจําหน�าย
อสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,น้ัน เพ่ือให3ผู3ลงทุนสามารถตรวจดไูด3 โดยหนังสือสรุปข3อมลูต3องมี
สาระสําคัญตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เมื่อหน�วยลงทุนของกองทุนรวมได3รับอนุมัติให3เป&นหลักทรัพย,จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทยแล3ว บริษัท
จัดการจะจัดส�งหนังสือสรุปข3อมูลท่ีเป&นสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงให3ตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทยแทนการจัดส�งให3ผู3ถือ
หน�วยลงทุน ท้ังน้ี ภายในวันทําการถัดจากวันซ้ือ เช�า จําหน�าย หรือโอนสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย,ของกองทุนรวม หรือ
ภายในกําหนดเวลาอ่ืนตามท่ีตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทยกําหนด 
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29.3 รายงานความคืบหน3าของการก�อสร3างอสังหาริมทรัพย,ท่ียังสร3างไม�เสร็จ 

กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย,ท่ียังก�อสร3างไม�แล3วเสร็จ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานความคืบหน3าของการ
ก�อสร3าง ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต�วันท่ีลงทุนจนกว�าการก�อสร3างดังกล�าวจะแล3วเสร็จ และจัดส�งให3สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล�าว ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะเปOดเผยความคืบหน3า
ผ�านทางเว็บไซต, (web site) ของบริษัทจัดการด3วย   

เมื่อหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเป&นหลักทรัพย,จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทยแล3ว บริษัทจัดการจะแจ3ง
ความคืบหน3าข3างต3นต�อตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทยด3วย 

3300..  การประเมินค0าทรัการประเมินค0าทรัพย�สินและการสอบทานการประเมินค0าทรัพย�สินพย�สินและการสอบทานการประเมินค0าทรัพย�สิน  

30.1 บริษัทจัดการจะแต�งตั้งบริษัทประเมินค�าทรัพย,สิน จํานวน 2 ราย เพ่ือประเมินค�าทรัพย,สินในกรณดีังต�อไปน้ี 

(1) ก�อนท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย, 

(2) ก�อนท่ีจะจําหน�ายอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย, 

30.2 บริษัทจัดการจะแต�งตั้งบริษัทประเมินค�าทรัพย,สินจํานวน 1 รายเพ่ือประเมินค�าทรัพย,สินในกรณดีังต�อไปน้ี 

(1) ทุก 2 ปIนับแต�วันท่ีมีการประเมินค�าเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, 

(2) ผู3ดูแลผลประโยชน,เห็นว�ามีเหตุการณ,หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดข้ึนอันมีผลกระทบต�อมูลค�าอสังหาริมทรัพย,ท่ี
กองทุนรวมลงทุนอย�างมีนัยสําคัญ ท้ังน้ี ภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีบริษัทจัดการได3รับการแจ3งจากผู3ดูแล
ผลประโยชน, 

30.3 บริษัทจัดการจะแต�งตั้งบริษัทประเมินค�าทรัพย,สิน จํานวน 1 รายเพ่ือทําการสอบทานการประเมินค�า ทุก 1 ปIนับแต�วันท่ีมี
การประเมินค�าครั้งล�าสุดไปแล3ว 

30.4 ในการแต�งตั้งบริษัทประเมินค�าทรพัย,สินเพ่ือทําการประเมินค�าหรือทําการสอบทานการประเมินค�า บริษัทจัดการจะแต�งตั้ง
บริษัทประเมินค�าทรัพย,สินรายใดรายหน่ึงให3ทําการประเมินค�าอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,เดียวกัน
ติดต�อกันเกิน 2 ครั้งไม�ได3 

30.5 บริษัทจัดการจะส�งสําเนารายงานการประเมินค�าทรัพย,สินและรายงานการสอบทานการประเมินค�าทรพัย,สิน พร3อมด3วย
สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข3องให3ผู3ดูแลผลประโยชน,โดยพลันและให3สํานักงาน ภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีได3รับรายงาน
ดังกล�าว 

3311..  รอบระยะเวลาบัญชีประจําปGของกองทุนรวมรอบระยะเวลาบัญชีประจําปGของกองทุนรวม  

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 

   



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  111188  

3322..  สิทธิประโยชน�ของผู2ถือหน0วยลงทุนสิทธิประโยชน�ของผู2ถือหน0วยลงทุน  

32.1 สิทธิในการรับเงินปCนผล 

ผู3ถือหน�วยลงทุนมสีิทธิท่ีจะได3รับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปCนผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ, และวิธีการท่ีระบุไว3
ในโครงการน้ี 

32.2 สิทธิในการลงมติเพ่ือแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก3ไขวิธีการจัดการ 

ผู3ถือหน�วยลงทุนแต�ละรายมสีิทธิลงมติเพ่ือทําการแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก3ไขวิธีการจัดการ โดย
เป&นไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ,ท่ีกําหนดไว3ในโครงการน้ี บริษัทจัดการจะทําการแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ
กองทุนรวม เมื่อได3รับมติโดยเสียงข3างมากของผู3ถือหน�วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดของ
กองทุนรวม 

ท้ังน้ี การแก3ไขเพ่ิมเตมิโครงการหรือวิธีการจัดการจะเป&นไปตามหัวข3อ “การแก3ไขเพ่ิมเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ
แก3ไขวิธีการจัดการ” 

32.3 สิทธิในการได3รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผู3ถือหน�วยลงทุนแต�ละรายมสีิทธิท่ีจะได3รับเงินคืนตามสดัส�วนการลงทุน หากกองทุนรวมต3องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัด
ให3มีผู3ชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป&นผู3ชําระบัญชี โดยจะได3ดําเนินการให3มีการจําหน�ายทรัพย,สิน
ของกองทุนรวม ชําระภาระหน้ีสนิของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ�ายเงิน และ/หรือ ทรัพย,สินอ่ืน คืนให3แก�ผู3ถือหน�วย
ลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายแล3วได3ท้ังหมดของกองทุนรวม 

32.4 สิทธิในการโอนหน�วยลงทุน 

ผู3ถือหน�วยลงทุนสามารถโอนหน�วยลงทุนได3 แต�ท้ังน้ีจะต3องเป&นไปตามและไม�ขัดต�อเง่ือนไข และหลักเกณฑ,ท่ีระบุไว3ใน
โครงการน้ี 

32.5 สิทธิประโยชน,อ่ืนๆ 

32.5.1 สิทธิในการจํานําหน�วยลงทุน 

ผู3ถือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําหน�วยลงทุนไปจํานําได3ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ,และวิธีการท่ี
บริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน�วยลงทุนกําหนด 

32.5.2 สิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับการดําเนินกิจการของกองทุนรวม 

ผู3ถือหน�วยลงทุนมสีิทธิลงมตเิก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไว3ในโครงการ โดยเป&นไปตาม
เง่ือนไขและหลักเกณฑ,ท่ีกําหนดไว3ในโครงการน้ี และการนับมติดังกล�าวจะเป&นไปตามหลักเกณฑ,และวิธีการท่ีระบุ
ไว3ในโครงการน้ี 

32.5.3 สิทธิในการได3รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 

ผู3ถือหน�วยลงทุนมสีิทธิท่ีจะได3รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลกัเกณฑ,และวิธีการท่ีระบุไว3ในโครงการ 
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3333..  การแก2ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก2ไขวิธีการจัดการการแก2ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก2ไขวิธีการจัดการ  

เว3นแต�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข3องจะกําหนดเป&นอย�างอ่ืน การแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก3ไขวิธีการจัดการจะเป&นดังน้ี 

33.1 การแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก3ไขวิธีการจัดการ หากมิได3กระทําตามมติเสียงข3างมากของผู3ถือหน�วย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดของกองทุนรวม จะต3องได3รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

33.2 ในกรณีท่ีการแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการได3กระทําตามมติของผู3ถือหน�วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะแจ3งให3สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนได3มีมติให3แก3ไข 

33.3 บริษัทจัดการจะแจ3งการแก3ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวิธีการจัดการไปยังผู3ถือหน�วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ,รายวันแห�งท3องถ่ิน อย�างน3อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีได3รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนมีมติให3แก3ไขเพ่ิมเตมิ แล3วแต�กรณี  

เมื่อหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเป&นหลักทรัพย,จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย,แห�งประเทศไทยแล3ว บริษัทจัดการจะแจ3งการแก3ไข
เพ่ิมเตมิโครงการต�อตลาดหลักทรพัย,แห�งประเทศไทยด3วย 

3344..  การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม  

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อเกิดเหตุการณ,ใดเหตุการณ,หน่ึงหรือหลายเหตุการณ, ดังน้ี 

34.1 เมื่อกองทุนรวมมีผู3ถือหน�วยลงทุน น3อยกว�า 35 ราย ท้ังน้ี ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีทราบเหตดุังกล�าว 

34.2 เมื่อจํานวนเงินทุนจดทะเบียนต่ํากว�า 500 ล3านบาท เมื่อคํานวณจากมูลค�าท่ีตราไว3ของหน�วยลงทุนโดยเลิกกองทุนรวมในวัน
ทําการถัดไป เว3นแต�เป&นกองทุนรวมท่ีลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย, 

34.3 เมื่อบริษัทจัดการไม�สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,ท่ีระบุไว3ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
เว3นแต�ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนเพ่ือลงทุนในอสงัหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,เพ่ิมเติม 
แต�ไม�สามารถลงทุนเพ่ิมเติมน้ันได3 โดยบริษัทจัดการได3ดาํเนินการ ตามข3อ 23.4 แล3ว 

34.4 เมื่อได3รับมติโดยเสยีงข3างมากจากผู3ถือหน�วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดของกองทุนรวม 

34.5 เมื่อครบอายโุครงการ (ถ3ามี) 

เง่ือนไขเพ่ิมเตมิ 

- มติโดยเสียงข3างมากจากผู3ถือหน�วยลงทุน ตามข3อ 34.4 คือ มติของผู3ถือหน�วยลงทุนซ่ึงถือหน�วยลงทุนรวมกันเกินก่ึง
หน่ึงของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมด โดยการนับมติจะอยู�ภายใต3บังคับข3อจํากัดสทิธิของผู3ถือหน�วย
ลงทุนตามท่ีกําหนดไว3ในข3อ 8 “หลักเกณฑ,และข3อจํากัดการถือหน�วยลงทุน” 

- เมื่อเกิดกรณตี�างๆ จนเป&นเหตุให3ผู3จัดการกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย,เห็นสมควรให3มีการเลิกกองทุนรวม เช�น กองทุน
รวมขาดสภาพคล�อง กองทุนรวมไม�สามารถดํารงสัดส�วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย,หรือสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย,
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด บริษัทจัดการหรือผู3ดูแลผลประโยชน,ลาออกและไม�สามารถหา
บริษัทจัดการหรือผู3ดูแลผลประโยชน,อ่ืนมารับหน3าท่ีแทนได3ในระยะเวลาตามท่ีระบุในข3อ 26.1.3 “เง่ือนไขการเปลีย่น
บริษัทจัดการ” และข3อ 13.2 “เง่ือนไขการเปลี่ยนผู3ดูแลผลประโยชน,” เป&นต3น 
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- บริษัทจัดการอาจพิจารณาให3เลิกกองทุนรวมได3 เมื่อบริษัทจัดการเห็นว�าอสังหารมิทรัพย,ท่ีกองทุนรวมลงทุน มีมูลค�า
รวมกันแล3วไม�ถึงร3อยละ 75 ของมูลค�าทรัพย,สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปIใดๆ หรือ
มูลค�าอสังหาริมทรัพย,ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนอาจไม�เป&นไปตามท่ีคาดหมาย เช�น การเจรจาในการซ้ืออสังหาริมทรัพย,
บางรายการท่ีกองทุนสนใจลงทุนไม�ประสบความสําเร็จ หรืออาจเกิดเหตุสดุวิสัยหรือเหตุอันไม�คาดหมายกับอสังหา    
ริมทรัพย,ท่ีกองทุนคาดว�าจะลงทุนจนเป&นเหตุให3กองทุนไม�สามารถลงทุน/ไม�ประสงค,จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย,
ดังกล�าว เป&นต3น 

- ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได3รับคําสั่งให3เลิกกองทุนรวมจากหน�วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช�น สํานักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั่งศาล เป&นต3น และ/หรือ ในกรณีท่ีหากปรากฏเหตุการณ, ตามข3อ 26.1.1 5) “สิทธิในการ
ดําเนินการจัดการ” หรือข3อ 26.1.3 “เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ” 

3355..  การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินและหรือทรัพย�สินอ่ืนคืนให2แก0ผู2ถือหน0วยการชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินและหรือทรัพย�สินอ่ืนคืนให2แก0ผู2ถือหน0วย
ลงทุนเม่ือเลิกโครงการจัลงทุนเม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมดการกองทุนรวม  

เมื่อเลิกกองทุนรวมแล3ว บริษัทจัดการจะจัดให3มผีู3ชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป&นผู3ชําระบัญชีเพ่ือทําหน3าท่ี
จําหน�ายทรัพย,สินของกองทุนรวม ชําระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ�ายเงินหรือทรัพย,สินคืนให3แก�ผู3ถือหน�วยลงทุน
เฉลี่ยตามจํานวนหน�วยลงทุนท่ีผู3ถือหน�วยลงทุนแต�ละรายถืออยู�ตามสมุดทะเบียนผู3ถือหน�วยลงทุน รวมท้ังทําการอย�างอ่ืนท่ีจําเป&น
เพ่ือให3การชําระบัญชีเสร็จสิ้น ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ, เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จ
สิ้นแล3ว ผู3ชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต�อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏว�ามีทรัพย,สินคงค3างอยู�             
ให3ตกเป&นกรรมสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เง่ือนไขเพ่ิมเตมิ 

ไม�ม ี

3366..  การระงับข2อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการการระงับข2อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

ไม�ม ี

3377..  การดํารงความเพียงพอของเงินทุนการดํารงความเพียงพอของเงินทุน  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม�สามารถดํารงความเพียงพอของเงินทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว�าด3วยหลักเกณฑ,เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให3บริษัทจัดการรายอ่ืนเข3าจัดการกองทุนรวมแทนด3วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงข3างมากของผู3ถือหน�วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน�วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได3แล3วท้ังหมดของกองทุนรวม ภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีบริษัทจัดการรู3หรือควรรู3ถึงการไม�สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกล�าว ท้ังน้ี หากมีเหตุจําเป&นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให3สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได3 โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม�จะคํานึงถึงประโยชน,ของผู3ถือหน�วยลงทุนเป&นสําคัญ และในกรณีท่ีมีค�าใช3จ�ายเกิดข้ึน
จากการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป&นผู3รับผิดชอบค�าใช3จ�ายดังกล�าว อย�างไรก็ดี หากบริษัทจัดการไม�สามารถ
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต�อไป 

   



หนังสือชีช้วนเสนอขายหน�วยลงทุน
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3388..  การประชุมผู2ถือหน0วยลงทุนการประชุมผู2ถือหน0วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะจัดให3มีการประชุมผู3ถือหน�วยลงทุน หากปรากฎกรณผีู3ถือหน�วยลงทุนซ่ึงถือหน�วยลงทุนรวมกันไม�น3อยกว�าร3อยละ 10 
ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได3แล3วท้ังหมดร3องขอให3มีการจัดประชุมผู3ถือหน�วยลงทุน  

3399..  อ่ืนๆอ่ืนๆ  

39.1 การรับผลประโยชน,ตอบแทน 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน,ตอบแทนเพ่ือกองทุนรวมจากบุคคลท่ีเป&นผู3ให3บริการอันเน่ืองมาจากการใช3บริการของ
บุคคลดังกล�าวในการจัดการกองทุนรวมได3 แต�ต3องเป&นไปตามหลักเกณฑ,ดังต�อไปน้ี 

1. ผลประโยชน,ตอบแทนท่ีรับไว3น้ันต3องเป&นทรัพย,สินท่ีมีมลูค�าในทางเศรษฐกิจและต3องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป&นกองทุนรวมตามกฎหมายว�าด3วยหลักทรัพย,และตลาดหลักทรัพย, 

2. ต3องไม�มีพฤติกรรมท่ีแสดงให3เห็นว�าบริษัทจัดการใช3บริการของบุคคลน้ันบ�อยครั้งเกินความจําเป&นเพ่ือให3กองทุน
รวมได3รับประโยชน,จากบุคคลดังกล�าว (Churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน,ตามวรรคหน่ึงให3แก�กองทุนรวมท่ีอยู�ภายใต3การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต3องกระทํา
ด3วยความเป&นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลักทรัพย,ท่ีอาจมีไว3ได3ของกองทุนรวมน้ันด3วย ท้ังน้ี บริษัทจัดการ           
จะเปOดเผยข3อมลูเก่ียวกับการรบัผลประโยชน,ดังกล�าวไว3ในรายงานรอบปIบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


