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ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของกองทนุรวม 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ชื่อกองทนุรวม (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้
ชื่อกองทนุรวม (อังกฤษ) Thailand Hospitality Property Fund 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TLHPF 
บริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั (“บลจ.วรรณ จ ากดั”) 
ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้สอบบัญช ี บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
วันจดัตัง้กองทนุรวม 29 ตลุาคม 2558 

 

 

 

Market Cap  1,290.00 ล้านบาท ราคาปิด ณ วนัท าการสดุท้ายของปี 7.50 บาท/หน่วย 
จ านวนหน่วย 172,000,000 หน่วย ทนุจดทะเบียน 1,720 ล้านบาท 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 1,843,212,049 บาท NAV (ต่อหน่วย) 10.7163 บาท/หน่วย 
Par (บาทต่อหนว่ย) 10.00 บาท/หน่วย วนัท่ีได้รับอนมุตัใิห้จดัตัง้และจดัการทุนรวม 14 ตลุาคม 2557 
Price/NAV 0.70 เทา่ อายเุฉล่ียคงเหลือถว่งน า้หนกั - 

 

 

 

สดัส่วนการลงทนุ 

 

โครงสร้างเงินทนุของกองทุนรวม 

สินทรัพย์รวม 1,919,447,286 บาท ก าไร/(ขาดทนุสะสม) 
สดัส่วนการกู้ยืม 
Credit rating 

123,212,049 บาท 
หนีสิ้นรวม 76,235,237 บาท - 

ส่วนทนุ 1,843,212,049 บาท - 
  
   ประเภททรัพย์สิน 
 (ตามมลูค่าประเมิน)  

                                    

 

                                                                        QR Code ส าหรับ Download รายงานประเมินฉบบัเต็ม   

 

ราคาประเมินทรัพย์สิน 
ทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุ ราคาประเมิน 

ตามวิธีหลกั 
วนัท่ีประเมิน ผู้ประเมิน 

วิธีคิดจากรายได้ 1,610 ล้านบาท 3 กรกฎาคม 2564 บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์    
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ลงทนุตรง 

(กรรมสิทธ์ิ) 

100% 

 

โรงแรมพีพี  

ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

100% 
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ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ 

รายชื่อ จ านวนหน่วย  สัดส่วน % 

1. บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั 43,000,000 25.00 
2. ส านกังานประกนัสงัคม 39,185,700 22.78 
3. บริษัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 17,081,600 9.93 
4. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 11,000,000 6.40 
5. บริษัท ทิพยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 9,800,000 5.70 

 

Foreign Limit  49.00% 
Current Foreign Holding 0.02% 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

      กองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงิน
ปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไร
สทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี 
 
 
 
 
                                                                           
 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564  ตัง้แต่
จดัตัง้ 

เงินปันผล (บาทต่อหน่วย)  
ไม่รวมการประกนัรายได้ 

0.737 0.740 0.740 0.350 0.80 3.364 

เงินปันผล (บาทต่อหน่วย)  
 จากส่วนของประกนัรายได้ 

- - - - - - 

เงินลดทนุ (บาทต่อหน่วย) - - - - - - 

 

                                     รายละเอียดของคู่สญัญาท่ีท าสญัญาเช่า/แบ่งรายได้ 
สดัส่วนผู้เช่าแยกตามประเภทธรุกิจ 

 

 

 

 

สดัส่วนของรายได้ทัง้หมดมาจากผู้เช่าหลกั        

 เพียงรายเดียว 

   การต่อสญัญาของผู้เช่าและสดัส่วนของสญัญาเช่า 
ท่ีจะหมดสญัญาภายหลงัเข้าลงทุน* 

 

ปีที่เช่า ระยะเวลาสัญญาเช่า ค่าเช่า/ปี  
(ล้านบาท) 

1 - 3 30 ต.ค. 58 - 29 ต.ค. 61 136 
4 - 6 30 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 64 142 
7 - 9 30 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 67 148 

10 - 12 30 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 70 154 
13 - 15 30 ต.ค. 70 - 29 ต.ค. 73 160 

 

      *กองทุนรวมได้ท าสัญญาเช่าทรัพย์สิน กับ บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด  

       มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และให้สิทธิระหว่างกนัในการต่ออายุ      

       สญัญาเช่าต่อไปอีก 3 ปี นบัจากวนัที่ครบก าหนดระยะเวลาเช่ารวมทัง้สิน้ 

       4 ครัง้ รวมเป็น 15 ปี 

 

 

 
 

    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ต่อรอบปีบญัช ี

โรงแรม

100% 

 

 

บริษัท พีพี  

ฮอลิเดย์ จ ากดั  

100% 
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       ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม                                              ผลการด าเนินงานของผู้เช่า 
    อัตราค่าเช่าโรงแรม  

 
อัตราค่าเช่า ปี 2563 ปี 2564 

ค่าเช่าที่ได้รับช าระจริง          71,478,503.35 บาท 117,530,967.74 บาท 

ค่าเช่าที่พกัช าระ   30,807,303.10 บาท      - 
ค่าเช่าที่ยกเว้น     39,714,193.55 บาท   26,063,870.97 บาท 

หมายเหต ุ“ 1.  ค่าเช่าข้างต้นยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%        

ตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้ผู้ เช่าปรับเงื่อนไขการช าระค่าเช่า 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วนัที่ 29 ตุลาคม 2564 โดย (1) ยกเว้นค่าเช่าร้อยละ 25 (เว้นแต่ช่วงระหว่างวนัที่ 26 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 
2563 ซึ่งมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกเว้นค่าเช่าร้อยละ 75 (2) ให้กองทุนรวมหักเงินมัดจ าในวงเงิน 70,000,000 บาท ซึ่งผู้ เช่าวางเป็น
ประกนัหนีข้องผู้ เช่าตามสญัญาเช่า เพ่ือช าระค่าเช่าในสดัส่วน 1/3 ของค่าเช่า (เว้นแต่ช่วงระหว่างวนัที่ 26 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563) และ 
(3)  ผู้ เช่าตกลงโอนสิทธิการถอนเงินให้แก่กองทุนรวมจ านวน 142,000,000 บาท จากบัญชี เงินฝากธนาคาร ซึ่ งใ ช้ เ ป็นประกัน 
หนงัสือค า้ประกนัที่ผู้ เช่าได้ส่งมอบให้แก่กองทนุรวมตามสญัญาเช่า เพ่ือน ามาช าระค่าเช่าที่พกัไว้ส่วนที่เหลืออีกในสดัส่วน 2/3 ของค่าเช่า  
      ทัง้นี ้กองทุนรวมได้ถอนและรับเงินโอนจากบญัชีเงินฝากธนาคารซึ่งใช้เป็นประกันหนงัสือค า้ประกันดงักล่าว ในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เรียบร้อยแล้ว 

 

 

รายได้ 
(Revenue) 

ก าไรก่อนหักต้นทนุทางการเงนิ ภาษีเงนิได้ 
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ  รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยใช้วิธีเส้นตรงตามมาตรฐานการสอบบญัชีตลอดอายสุญัญาเช่า 
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อตัราคา่เช่าตามสญัญา และคา่เช่าท่ีได้รับช าระจริง
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รายได้ ค่าเช่า ก าไร (ขาดทนุ)

ที่มา : งบการเงินของบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด 

 

CAGR = -1.97% 
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ตัวเลขทางการเงนิที่ส าคัญ (หน่วย : บาท) 2564 2563 2562 

รายได้คา่เชา่ 143,129,758 129,316,949 148,000,000 

รายได้อื่นๆ 237,962 570,189 1,118,767 

ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษีเงินได้  
ค่าเส่ือมราคา และตดัจ าหน่าย (EBITDA) 

133,836,012 119,052,449 139,396,996 

ก าไรจากการลงทนุสทุธิ 133,834,996 119,050,470 139,396,501 
การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 96,825,389 44,044,794 135,395,724 

อตัราก าไรต่อหน่วย (EPU) 0.5629 0.2561 0.7872 

เงินปันผลต่อหน่วย (DPU) 0.80 0.35 0.74 

ส่วนของลดทนุ (บาท) - - - 
หนีสิ้น / สินทรัพย์รวม (เทา่) - - - 

ดอกเบีย้ (%) - - - 

เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 37,140,470 104,895,597 130,422,012 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (36,120,000.00) (106,640,000) (128,140,000) 
กระแสเงินสดสทุธิ 1,020,470 (1,744,403) 2,282,012 

สินทรัพย์สทุธิ 1,843,212,049 1,782,506,661 1,845,101,866 

ราคา/สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย (เทา่)  0.70 0.84 1.03 

เงินปันผล (%) ราคาปิด ณ สิน้ปีบญัชี 10.67 4.02 6.73 
มลูค่าตลาด 1,290.00 1,496.40 1,892.00 

ราคาปิด ณ สิน้ปีบญัชี 7.50 8.70 11.00 
    

 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจดัการถึงการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทุนรวม 
            ในปี 2564 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนรวมทัง้สิน้จ านวน 143.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 13.48  
ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.38 เนื่องจากกองทนุรวมมีการปรับเงือ่นไขการช าระค่าเชา่ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถงึ 
29 ตุลาคม 2564 ให้กับผู้ เช่าซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวม ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 และมีการปรับขึน้อัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่า โดยกองทุนรวมมี
รายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักจ านวน 143.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของรายได้จากการลงทุนรวม และกองทุนรวมมี
ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้จ านวน 9.53 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 1.30 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.03 ท าให้
กองทุนรวมมีก าไรจากการลงทุนสุทธิจ านวน 133.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 14.78 ล้านบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.42 และมีรายการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 96.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนั
ของปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 52.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 119.83 เนื่องจากเหตผุลหลกัคือ กองทนุรวมมีรายการขาดทนุสทุธิจาก
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลงจ านวน 38.00 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทนุรวมมีมลูค่าเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2563 และกองทนุรวมมีก าไรจากการลงทนุสทุธิ 133.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
ช่วงเดียวกนัของปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 14.78 ล้านบาท   

ประเภทรายงานของผู้สอบบญัชีล่าสุด                ไม่มเีงือ่นไข               อื่นๆ          

         



         



         



ส่วนที่ 1 สรุปข้อมลูส าคญัของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

  ส่วนท่ี 1 หน้า 5 
 

ตารางแสดงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
จ านวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ
ถัวเฉลี่ยรายปี (1) 

% ของ
ก าไรสุทธ ิ

(2) 
เรียกเก็บจริง (3) 

(%)  
เพดาน  

(%) 
ค่าธรรมเนียมบริษัทจดัการ  7,103,162.52 0.39 ไม่เกิน 1.605  5.31  

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  947,088.33 0.05 ไม่เกิน 0.535 0.71 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 947,088.33 0.05 ไม่เกิน 0.535 0.71 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 369,561.09 0.02 ตามทีจ่่ายจริง 0.28 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงนิ ไม่มีเรียกเก็บ  - - - 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไม่มีเรียกเก็บ - - - 

ค่าใช้จา่ยในการดแูลและรักษาสภาพ
อสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่มีเรียกเก็บ - - - 

ค่าใช้จา่ยด้านการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ ไม่มีเรียกเก็บ - - - 

ค่าเบีย้ประกนัภยั ไม่มีเรียกเก็บ - - - 

ภาษีที่เก่ียวข้อง 1,015.91 0.0001 ตามทีจ่่ายจริง 0.0008 

ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
ส่งเสริมการขาย 

ไม่มีเรียกเก็บ - ไม่เกิน 
1,000,000 
บาท/ปี 

- 

ค่าใช้จา่ยอื่นใดที่มมีลูค่ามากกวา่ 0.01% ของ NAV ไม่มีเรียกเก็บ - - - 

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ 164,806.98 0.01  0.12 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด 9,532,723.16 0.52  7.12 

 
หมายเหต ุ: (1) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลี่ยรายปี เท่ากบั 1,816,835,494.07 บาท 
                 (2) ก าไรสทุธิ เท่ากบั 133,834,996 บาท 
                 (3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 

 

 

สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
          การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียง
ดงัต่อไปนีอ้ยา่งรอบคอบก่อนที่จะตดัสินใจลงทนุ ทัง้นี ้ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงความเส่ียงของการลงทนุโดยสรุปเท่านัน้ เนือ้หา
รายละเอียดของปัจจยัความเส่ียงได้ระบุไว้ในส่วนท่ี 2 ข้อ 4 “ปัจจยัความเส่ียง” ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันี ้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินและการด าเนินธุรกิจของทรัพย์สิน 
1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจซึง่อาจมีผลกระทบต่ออสงัหาริมทรัพย์ 

1.2 ความเส่ียงจากการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 
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1.3 ความเส่ียงที่เกดิขึน้เมื่อต้องมีการปรับปรุงโรงแรม 
1.4 ความเส่ียงจากการลดลงของระดบัความต้องการของนกัท่องเที่ยวที่มาเข้าพกัและการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
1.5 ความเส่ียงของผลประกอบการของกองทนุรวมจากความสามารถของผู้บริหารโครงการ 

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของกองทนุรวม 
2.1 ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระคา่เชา่ของผู้ เชา่ 
2.2 ความเส่ียงจากสญัญา 
2.3 ความเส่ียงจากการประกนัภยั 
2.4 ความเส่ียงเก่ียวกบัใบอนญุาตประกอบกิจการ 
2.5 ความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญา 
2.6 ความเส่ียงจากความเสียหายอนัเกิดจากการผิดค ารับรองของเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์เก่ียวกบัสภาพ

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก 
2.7 ความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการกู้ยืมเงิน 
2.8 ความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการสิน้สดุของสญัญาจ้างผู้บริหารโครงการ 
2.9 ความเส่ียงต่อการถกูยกเลิกการใช้ประโยชน์บนที่ดินท่ีครอบครอง 

3. ความเสี่ยงในการลงทนุ 
 3.1 ราคาของหน่วยลงทนุอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 
 3.2   ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 3.3   ความเส่ียงเก่ียวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 
 3.4   ความสามารถในการจา่ยเงินปันผลของกองทนุรวม 
 3.5 ความเส่ียงของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกบักองทนุรวมประเภทอื่น 
 3.6 ความเส่ียงจากการเข้าลงทนุของกองทนุรวม 
 3.7 ความเส่ียงเร่ืองการเวนคืนทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุทัง้หมดหรือในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัภายใต้กฎหมาย    
         ว่าด้วยการเวนคืนท่ีดิน ท าให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุอาจส่งผล  
         กระทบต่อผลประกอบการของกองทนุรวม 
3.8 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม 
3.9 ความเส่ียงด้านภาษี 
3.10 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
3.11 ความเส่ียงทางการเมือง 
3.12 ความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมายหลกัทรัพย์ในอนาคตเก่ียวกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุใน 
         อสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) 
3.13 ความเส่ียงโดยทัว่ไป 
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ข้อมลูเบือ้งต้น 
บริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
ทีอ่ยู่ 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์ 02-659-8888 
URL www.one-asset.com 

 

 

 

 

 

 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ 02-255-2222 
URL www.ktb.co.th 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1. สาระส าคัญของกองทุนรวม 

ชื่อกองทนุรวม (ไทย) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้

ชื่อกองทนุรวม (อังกฤษ) Thailand Hospitality Property Fund 

ชื่อย่อ TLHPF 

บริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั (“บลจ.วรรณ จ ากดั”) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทุนช าระแล้ว 1,720,000,000 บาท 

อายุกองทนุรวม ไม่มีก าหนดอายโุครงการ 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์  

2.1 วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม 

เพื่อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป โดยน าเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซือ้ และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง

อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนา

ศกัยภาพ และ/หรือ จ าหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทนุรวมได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือ 

ขาย หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด  

ตามก าหนดกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม 
การลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจัดการได้น าเงินท่ีได้จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุนในกรรมสิทธ์ิ ท่ีดิน และอาคาร 

ส าหรับการใช้ประกอบกิจการโรงแรม จ านวน 1 โครงการ และลงทนุในทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร 

ระบบสาธารณปูโภค งานระบบ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร

ดังกล่าว รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการ

โรงแรม จาก บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้
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1. กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโครงการ โฉนดที่ดินเลขที่ 58548 56838 และ 56839 ต าบลอ่าวนาง 

อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี เนือ้ที่ดินรวมประมาณ 31 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา 

2. กรรมสิทธ์ิในอาคารโครงการ เลขท่ี 54 หมู่ 8 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบี่ ซึง่ประกอบด้วยอาคารที่

พกัอาศยั อาคารร้านอาหาร อาคารเอนกประสงค์ อาคารด าเนินการอื่นๆ เพื่อสนบัสนุนการประกอบธุรกิจโรงแรม 

ตลอดจนสระว่ายน า้ ถนน และรัว้คอนกรีต โดยมีขนาดพืน้ที่รวมประมาณ 16,949.05 ตารางเมตร ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดิน

ตามข้อ 1. ข้างต้น รวมถึงกรรมสิทธ์ิในส่วนควบ ระบบสาธารณูปโภค งานระบบ และทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภค ของโครงการ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง 

เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการ 

3. กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการ 

 

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทจดัการได้ให้ความเห็นชอบ บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั ในการเปล่ียนแปลงผู้บริหารโรงแรม (Hotel Chain 

Management) ของโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท จาก Chain “Holiday Inn Resort” เป็น Chain “AVANI” ท่ีอยู่ภายใต้

การบริหารงานของ Minor Hotels เพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการโรงแรม  

โดยบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั และ Minor Hotel Group Limited ได้ลงนามในสญัญาจ้างบริหารโรงแรม (Hotel 

Management Agreement) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 และบริษัทจัดการได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ

วนัที่ 8 กันยายน 2564 ทัง้นี ้บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด จะด าเนินการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของโรงแรมให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของ Chain “AVANI” ต่อไป (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 หน้าที่ 53 “6. ข้อมลูส าคญัอื่น”)  
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2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้การบริหารจัดการกองทุนรวมอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ลงทุนสามารถดูโครงการ

จดัการกองทนุรวมฉบบัเต็มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  http://www.one-asset.com  

2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุนรวม 

2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สิน 

ชื่อโครงการ โครงการโรงแรม พีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

มูลค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 10.7163 บาท 

มูลค่าทรัพย์สนิตามราคาประเมินค่าทรัพย์สิน

หรือราคายุติธรรม 

1,610,000,000 บาท 

อัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สนิต่อมูลค่าทรัพย์สนิ

สุทธขิองกองทุนรวม 

ร้อยละ 87.35 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 1,843,212,049 บาท 

 

 

 

 

 

http://www.one-asset.com/
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2.4.2 ข้อมูลทั่วไปของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

รายละเอียดทรัพย์สินของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

ที่ตัง้โครงการ เลขที่ 54 หมู่ที่ 8 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี 

ทางเข้า-ออก เป็นที่ดินติดหาดทรายชายทะเล ใช้ทางเข้า-ออกโดยทางเรือ ซึ่งสามารถเข้า-ออก 

ได้ทางด้านหน้าที่ดินซึง่ตดิหาดทรายชายทะเลบริเวณหาดแหลมตง ยาวประมาณ 

500 เมตร 

ที่ดนิที่กองทนุรวมเข้า
ลงทนุ 

โฉนดที่ดินเลขท่ี 58548 56838 และ 56839 ต าบลอ่าวนาง  

อ าเภอเมอืงกระบ่ี จงัหวดักระบี ่

เนือ้ที่ดนิที่กองทนุ
รวมเข้าลงทุน 

31 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา 

อาคารที่กองทนุ
รวมเข้าลงทุน 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 59 หลงั เพื่อใช้เป็นห้องพกัแบบเดี่ยว 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 14 หลงั เพื่อใช้เป็นห้องพกัแบบคู่ 

• อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ านวน 12 หลงัเพื่อใช้เป็นอาคารห้องพกั 

• อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ านวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงานและ
ห้องอาหาร 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นร้านอาหาร 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นบาร์ 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารต้อนรับ 

• อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ านวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารห้องประชมุสมัมนา 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารร้านค้า 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารเก็บของ 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นห้องพกัพนกังานและเก็บของ 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารโรงซกัรีดและแม่บ้าน 
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• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 11 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารบ้านพกัพนกังาน 

• อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารบ้านพกัพนกังาน 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารโรงอาหารพนกังาน 

• อาคารคอนกรีตโครงสร้างไม้ 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารห้องพระ 

• อาคารคอนกรีตโครงสร้างไม้ 1 ชัน้ จ านวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารนวด
ชายหาด 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารห้องเก็บของแม่บ้าน  

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารเคร่ืองสบูน า้ 

• อาคารคอนกรีตโครงสร้างไม้  1 ชัน้ จ านวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคาร
ส านกังานสวนหย่อม 

• อาคารคอนกรีตโครงสร้างไม้  1 ชัน้ จ านวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคาร
ปฏิบตัิงานซ่อมบ ารุง  

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารป้อมยาม 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารห้องน า้พนกังาน 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอาคารสนัทนาการทางน า้ และ 

• สระว่ายน า้ จ านวน 2 สระ 

วันเร่ิมเปิดด าเนินการ 7 กรกฎาคม 2547 

ผู้บริหารทรัพย์สิน ปัจจุบันทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน บริษัท พี  พี ฮอลิเดย์ จ ากัด ซึ่งเป็น

เจ้าของที่ดินและอาคารและเป็นผู้ ประกอบกิจการโรงแรมพีพี  ฮอลิเดย์ อินน์  

รีสอร์ท โดยบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด ได้ว่าจ้าง “AVANI” ที่อยู่ภายใต้การ

บริหารงานของ Minor Hotels เป็นผู้บริหารโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ 

 รีสอร์ท โดย บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด และ Minor Hotel Group Limited  

ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) 

เมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2564 ซึง่สญัญาดงักล่าวจะครบก าหนดในวนัท่ี 28 มิถนุายน 

2567  



ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

ส่วนท่ี 2 หน้า 6 
  

ลักษณะพืน้ที่โดยรวม โครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เป็นโรงแรมระดับ  4 ดาว ตัง้อยู่บน

ที่ดินเนือ้ที่ประมาณ 31-2-22 ไร่ ประกอบด้วยอาคารห้องพกั จ านวน  85 อาคาร 

ปัจจบุนัมีห้องพกัทัง้สิน้ 128 ห้อง (สามารถขยายเป็น 133 ห้องได้ตามใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจโรงแรมที่มีอยู่) 

สิ่งอ านวยความสะดวก
ในห้องพกั 

โครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ได้จดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง 

ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน์ ตู้เย็นพร้อมมินิบาร์ 

เคร่ืองท าน า้อุ่น ตู้ เซฟนิรภัย ไดร์เป่าผม เตารีด เคร่ืองท าชา-กาแฟ อินเทอร์เน็ต 

และบริการน า้ดื่ม เป็นต้น 

ส่วนบริการอื่น ๆ โครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท มีการให้บริการอื่น ๆ ในบริเวณพืน้ที่

โรงแรม อาทิ สระว่ายน า้ สปา ห้องประชมุ ห้องอาหาร และร้านค้า เป็นต้น 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบประปาและสขุาภิบาล 

ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบโทรศพัท์  

ราคาที่กองทุนรวม 
เข้าลงทุน 

1,718,000,000 บาท (หนึ่งพนัเจ็ดร้อยสิบแปดล้านบาท) 

 

รายละเอียดเกี่ยวกบัทีดิ่นทีก่องทนุรวมเข้าลงทนุโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าส ารวจ 
เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

58548 6 7245 26-0-73.60 บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั 

56838 2 6918 3-0-10.60 บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั 

56839 3 6919 2-1-37.80 บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั 

รวม 31-2-22  

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

ส่วนท่ี 2 หน้า 7 
  

รูปภาพผังที่ดินโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

 

รายละเอียดอาคารห้องพักของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

โครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ประกอบไปด้วยอาคารห้องพกั จ านวน 85 อาคาร มีห้องพักที่เปิด

ด าเนินการในปัจจบุนัจ านวน 128 ห้อง มี 6 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทของห้องพกั จ านวนห้อง พืน้ที่/ห้อง 
(ตารางเมตร) 

1.  Garden Bungalows 42 1,911.00 

2.  Superior Bungalows 19 864.50 

3.  Beachfront Bungalows 18 819.00 

4.  Coral Deluxe Studio 17 776.00 

5.  Coral Sea View Studio 24 1,128.00 

6.  Coral Beach Studio 8 390.00 

รวม 128 5,888.50 

 

รายละเอียดอาคารห้องพักของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

โครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ประกอบไปด้วยอาคารห้องพกั จ านวน 85 อาคาร มีห้องพกั

ที่เปิดด าเนินการในปัจจบุนัจ านวน 128 ห้อง มี 6 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ภาพแสดงห้องพกัที่เปิดให้บริการ 

 

 

รายละเอียดพืน้ที่โดยรวมของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

ล าดับ ประเภทพืน้ที่ พืน้ที่ (ตารางเมตร) ร้อยละของพืน้ที่รวม 

1 พืน้ท่ีห้องพกั 5,888.50 34.7 

2 พืน้ท่ีร้านอาหาร 1,032.44 6.1 

3 พืน้ท่ีร้านค้า 104.25 0.6 

4  พืน้ท่ีส่วนกลาง 9,923.86 58.6 

 รวม 16,949.05 100.0 
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ประเภทของกลุ่มลูกค้า 

ผู้ เข้าพกัโดยส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทย และนกัท่องเที่ยวจากทวีปยโุรป เป็นหลกัประกอบด้วย

กลุ่มผู้ เข้าพกั 2 กลุ่มหลกัดงันี ้

1. Leisure (ลูกค้ากลุ่มพักผ่อน นันทนาการ และท่องเที่ยว) ประกอบด้วยลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่จอง

ห้องพกัผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงตวัแทนจ าหน่าย 

2. Group ลกูค้ากลุ่มที่มาจดักิจกรรมต่างๆ และ/หรือใช้บริการห้องพกักบัทางโรงแรม โดยติดต่อผ่านตวัแทน

การขายของโรงแรม 

ประเภท 
ปี 2564 

  (เดือนมกราคม – ธันวาคม)  
ปี 2563 

(เดือนมกราคม – ธันวาคม) 
ปี 2562 

(เดือนมกราคม – ธันวาคม) 
ห้องพัก รายได้ ห้องพัก รายได้ ห้องพัก ห้องพัก 

Leisure 100% 100% 97.82% 98.2% 99.2% 99.3% 
Group 0% 0%  2.18%    1.71% 0.8% 0.7% 

    

ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าครัง้ล่าสุด 

ราคาประเมินที่จัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระนัน้เป็นราคาประเมินบนทรัพย์สินหลักที่กองทุนเข้าลงทุน โดย 

รายละเอียดของการประเมินมลูค่าสามารถสรุปได้ดงันี ้

ผู้ประเมินราคา ราคาประเมิน ราคาประเมิน 
ณ วันที่ 

วิธีการประเมิน วันที่ออกรายงาน
การประเมิน 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

1,610 ล้านบาท 3 กรกฎาคม 2564 วิธีคิดจากรายได้ 28 ตลุาคม 2564 

 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด โดยโครงการโรงแรมพีพี  

ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท มีการบริหารจดัการโดย AVANI เป็น Chain ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารงานของ Minor Hotels 

เพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการโรงแรม 

สาระส าคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน 

กองทุนรวมให้เช่าทรัพย์สินแก่ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 (สาม) ปี และ

กองทนุรวมมีสิทธิพิจารณาให้มีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 4 (ส่ี) ครัง้ ครัง้ละ 3 (สาม) ปี เป็นระยะเวลา

การเช่ารวมทัง้สิน้ 15 (สิบห้า) ปี (“ระยะเวลาการเช่า”) โดยผู้ เช่าตกลงที่จะเช่าทรัพย์สินต่อไปตามที่กองทนุรวม

ได้แจ้งความประสงค์ที่จะให้ผู้ เช่าต่อระยะเวลาการเช่าในแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมต้องแจ้งความ
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ประสงค์ในการต่ออายสุญัญาเช่าทรัพย์สินให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 (หก) เดือน

ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่านัน้ ๆ 

ในกรณีที่กองทนุรวมไม่แจ้งความประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้น กองทนุรวมตกลงให้สิทธิแก่ผู้ เช่าต่ออายุ

สญัญาเช่าทรัพย์สินออกไปได้ โดยให้ผู้ เช่าแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุสญัญาเช่าทรัพย์สินให้กองทุนรวม

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เดือนก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาการเช่านัน้ ๆ 

ในกรณีที่สัญญาเช่าทรัพย์สินสิน้สุดลงและไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่าไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ เช่าจะ

ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และด าเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทุนรวมและผู้ เช่ารายใหม่สามารถครอบครอง

ทรัพย์สินและสามารถน าทรัพย์สินดงักล่าวออกจดัหาประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมตามโครงการ

จดัการกองทุนของกองทนุรวม ทัง้นี ้ผู้ เช่ามีหน้าที่ประสานงาน ให้ความร่วมมือและด าเนินการใด ๆ ตามที่กล่าว

ไว้ข้างต้นเป็นระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่สัญญาเช่าทรัพย์สินสิน้สุดลง โดยกองทุนรวมจะรับผิดชอบต่อ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

รายได้ในรอบปีบัญชี 

ในปี 2564 กองทุนรวม มีรายได้รวมอยู่ที่  143,367,719.59 บาท โดยมีรายได้จากค่าเช่าบนัทึกตามมลูค่าเฉล่ีย

ตลอดอายุสัญญาเช่าทรัพย์สินซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี จ านวน  143,129,758 บาท และรายได้จาก

ดอกเบีย้ จ านวน  237,961 บาท 

2.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักแต่ละรายการในรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) 

ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมากองทนุรวมไม่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักแต่ละรายการในรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) 

ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมากองทนุรวมไม่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

2.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีและ

ต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมในการบริหารจดัการทรัพย์สิน

ของกองทุนรวม เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและ

กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัท  

พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด โดยบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด มีการว่าจ้าง “AVANI” ในเครือ Minor Hotels เพื่อท าหน้าที่

บริหารจดัการโรงแรม โดยมีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
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2.5.2 สรุปสาระส าคัญของสัญญาต่างๆ  

สัญญาเช่าที่ดนิและสิ่งปลกูสร้างส าหรับโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ให้เช่า กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้(“กองทุนรวม”) 

ผู้เช่า บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั (“ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สินที่เช่า 

 

 

ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา กองทุนรวมตกลงให้เช่า

ทรัพย์สินที่เช่า และผู้ เช่าตกลงจะเช่าทรัพย์สินที่เช่าจากกองทุนรวม ส าหรับ

ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม ในโครงการโรงแรมพีพี  ฮอลิเดย์ อินน์  

รีสอร์ท ทัง้นี ้ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสญัญาในวนัที่ท าสญัญาฉบบันี ้ 

ระยะเวลาการเช่า และการ
ต่อระยะเวลาการเช่า 

 

 

ให้สญัญาเช่าทรัพย์สินมีระยะเวลาการเช่า 3 (สาม) ปี และกองทนุรวมมีสิทธิ

พิจารณาให้มีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 4 (ส่ี) ครัง้ ครัง้ละ 3 (สาม) 

ปี เป็นระยะเวลาการเช่ารวมทัง้สิน้ 15 (สิบห้า) ปี (“ระยะเวลาการเช่า”) 

โดยผู้ เช่าตกลงที่จะเช่าทรัพย์สินต่อไปตามที่กองทนุรวมได้แจ้งความประสงค์

ที่จะให้ผู้ เช่าต่อระยะเวลาการเช่าในแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี กองทุนรวมต้อง

แจ้งความประสงค์ในการต่ออายุสญัญาเช่าทรัพย์สินให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้า

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 6 (หก) เดือนก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา

การเช่านัน้ ๆ  

ในกรณีที่กองทนุรวมไม่แจ้งความประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้น กองทนุรวมตก

ลงให้สิทธิแก่ผู้ เช่าต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินออกไปได้ โดยให้ผู้ เช่าแจ้ง

ความประสงค์ในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินให้กองทุนรวมทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 3 (สาม) เดือนก่อนวนัครบก าหนด

ระยะเวลาการเช่านัน้ ๆ  

ค่าเช่าและการช าระค่าเช่า 

 

 

 

1. ผู้ เช่าตกลงช าระค่าเช่าคงที่รายเดือนให้แก่กองทุนรวมส าหรับการเช่า
ทรัพย์สินที่เช่าตามอตัราตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายของสญัญาเช่า
ทรัพยสิน ดงันี ้ 
 

เดือน สัดส่วนค่าเช่าคงที่ 
(ร้อยละ) 

มกราคม 14.00 

กมุภาพนัธ์ 14.00 
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มีนาคม 10.00 

เมษายน 6.00 

พฤษภาคม 3.00 

มิถนุายน 3.00 

กรกฎาคม 6.00 

สิงหาคม 6.00 

กนัยายน 3.00 

ตลุาคม 9.00 

พฤศจิกายน 12.00 

ธันวาคม 14.00 

รวมปีปฏิทนิ 100.00 

2. อตัราค่าเช่าส าหรับการเช่าทรัพย์สินจะเป็นอตัราค่าเช่าคงที่ ในกรณีที่มี
การต่อระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าคงที่ดังกล่าวจะมีการปรับขึน้ในอตัรา 
6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ทุก ๆ 3 (สาม) ปี ส าหรับสดัส่วนค่าเช่า
คงที่จะเป็นไปตามอัตราเดิมตลอดระยะเวลาการเช่า (ซึ่งรวมถึง
ระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไป) 

ณ วนัท่ีลงนามในสญัญาเช่าทรัพย์สิน ผู้ เช่าได้ช าระค่าเชา่คงที่รายเดอืน
ล่วงหน้าและเงินมดัจ า และส่งมอบหนงัสือค า้ประกันให้แก่กองทุนรวม 
ดงันี ้

ก. ค่าเช่าเดือนแรก ให้เป็นไปตามอัตราค่าเช่าคงที่รายเดือนตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า โดยให้อัตราค่าเช่าส าหรับเดือนแรก
ค านวณตามจ านวนวันนับตัง้แต่วันที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีเช่า 

ข. เงินมัดจ า จ านวน 70,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท)  โดย 
ดอกผลท่ีเกิดขึน้จากเงินมัดจ าให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่า  
ในกรณีที่ผู้ เช่าผิดนัดช าระค่าเช่า และ/หรือผิดสัญญาข้อหนึ่ง 
ข้อใดตามสญัญาเช่า และ/หรือ สญัญาจ้างบริหารงาน และ/หรือ
สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรือสญัญาอื่นใดระหว่างผู้ เช่าและ
กองทุนรวม และเกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม กองทุนรวมมี
สิทธิหักค่าเสียหาย รวมถึงค่าเช่าที่ถึงก าหนดช าระและคงค้าง
ช าระ และ/หรือ เงินใด ๆ ซึ่งผู้ เช่าค้างช าระต่อกองทนุรวมจากเงิน
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มดัจ าและดอกผลดงักล่าวได้ และผู้ เช่าต้องวางเงินมดัจ าเพิ่มเติม
ให้เต็มตามจ านวนที่ก าหนดไว้ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัจากวนัท่ี
ผู้ เช่าได้รับแจ้งจากกองทนุรวม 

ค. หนังสือค า้ประกันออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นหลักประกัน
การช าระค่าเช่าคงที่ส าหรับทรัพย์ที่เชา่เป็นรายปี ตลอดระยะเวลา 
6 (หก) ปีแรกของการเช่า โดยมีวงเงินค า้ประกันเท่ากับค่าเช่า
รวมทัง้ปีในปีนัน้ 

ส าหรับค่าเช่าในเดือนถัด ๆ ไป ผู้ เช่าต้องช าระค่าเช่ารายเดือนตาม
จ านวนที่ก าหนดในสญัญาเช่าภายในวนัท่ี 5 (ห้า) ของเดือนถดัไป 

3. การช าระเงินค่าเช่าและเงินใด ๆ ตามสญัญานีด้้วยเช็ค ตราสารหรือตัว๋
เงินอื่นใด จะถือว่าเป็นการช าระเงินที่สมบูรณ์ต่อเมื่อกองทุนรวม
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค ตราสารหรือตัว๋เงินนัน้ได้แล้วเท่านัน้ 

4. ผู้ เช่าตกลงจะช าระค่าเช่าดังกล่าวโดยวิธีการและสถานที่ที่คู่สัญญา 
ตกลงร่วมกนั 

5. ในกรณีที่ผู้ เช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าคงที่ตามอตัราที่ก าหนดไว้เป็นราย
เดือนตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายของสัญญาเช่าทรัพย์สิน ผู้ เช่า
ยินยอมให้กองทุนรวมคิดค่าปรับส าหรับการช าระค่าเช่าล่าช้า ในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีของจ านวนค่าเช่าที่ค้างช าระนัน้นบัจาก
วันที่ครบก าหนดช าระจนกว่ากองทุนรวมจะได้รับช าระค่าเช่าที่ค้าง
ช าระครบถ้วน เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น 

ในการบังคับหลักประกันดังกล่าว หากสัญญาตกลงกระท าการระหว่าง

กองทุนรวมและผู้ เช่ายงัมีผลบงัคบัใช้อยู่ คู่สญัญาตกลงพิจารณาเงินปันผล

อันเป็นหลักประกันตามสัญญาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน

ภายใต้สญัญาฉบบันี ้โดยการบงัคบัเอากบัเงินปันผลอนัเป็นหลกัประกนัเมื่อ

รวมกับหลกัประกันตามสญัญาฉบบันี ้จะต้องไม่เกินความเสียหายที่เกิดขึน้

ภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สิน 

หน้าที่ของผู้เช่า 

 

 

1. ผู้ เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามวตัถุประสงค์ของการเช่าตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาเช่าทรัพย์สินและจะไม่ประกอบธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในทรัพย์สินท่ีเช่าดงักล่าว 

2. เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น ผู้ เช่าจะต้องจัดให้มีผู้บริหารโรงแรมที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ (Hotel Chain Management) โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากกองทุนรวม เพื่อบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่
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ในสภาพที่ดี และมีระดบัคณุภาพและมาตรฐานสากลอย่างน้อยเท่ากบั 
“Holiday Inn Resort” หรือโรงแรมในระดับ 4 ดาว ซึ่งมีอยู่  ณ วันที่
กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงมีระดับคุณภาพและ
มาตรฐานที่จะมีขึน้ในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ระดบัคุณภาพ
และมาตรฐานที่เป็นการยกระดบัคุณภาพและบริการให้สงูขึน้กว่าเดิม 
ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าทรัพย์สินและระยะเวลาการเช่า
ที่จะได้มีการขยายออกไป (หากมี) ซึ่ง ณ วันท าสัญญาเช่าทรัพย์สินผู้
เช่าและผู้บริหารทรัพย์สินได้เข้าท าสญัญาจ้างบริหารงาน และสญัญา
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อบริหารทรัพย์สินที่เช่า ภายใต้ข้อก าหนดและ
เงื่อนไขที่กองทนุรวมยอมรับ (“สัญญาจ้างบริหารงาน”) 

3. ผู้ เช่าจะไม่ประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือ รับจ้างบริหารกิจการโรงแรม 
ในลกัษณะเป็นการแข่งขนักบักิจการของทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทนุรวม
โดยตรง โดยจะไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนัส าหรับโรงแรมในระดบัเดยีวกนั 
บนเกาะ พี พี จงัหวดักระบ่ี  ทัง้นี ้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุรวม 

4. ผู้ เช่าตกลงประกอบกิจการของโครงการ และธุรกิจที่เก่ียวข้องตาม
วัตถุประสงค์ในสัญญาฉบับนีเ้ท่านัน้ และผู้ เช่าตกลงจะไม่ก่อหนีห้รือ
ภาระผูกพนัใด ๆ เว้นแต่การก่อหนีห้รือภาระผูกพนัอนัเกิดขึน้เนื่องจาก
การประกอบธุรกิจตามปกติส าหรับโครงการและธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ หรือการปฏิบตัิตามสญัญา
เช่าทรัพย์สินหรือสญัญาที่เก่ียวข้อง โดย ณ ทุกสิน้ไตรมาส ผู้ เช่าตกลง
จะด ารงสัดส่วนของหนีสิ้นต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผู้ เช่า  
ไว้ในอตัราไม่เกิน 2 ต่อ 1 (2:1) โดยค านวณเฉพาะการก่อหนีซ้ึง่เป็นการ
กู้ยืมเงิน 

5. ผู้ เช่าจะไม่ (1) ให้กู้หรือให้สินเชื่อใด ๆ (2) ค า้ประกนัหรือรับผิดชดใช้แก่
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใด ๆ หรือ (3) ยอมรับความรับผิดใด ๆ  
โดยสมัครใจ (ไม่ว่าจะเกิดขึน้แล้วหรือไม่) ที่ เก่ียวข้องกับหน้าที่ของ
บุคคลใด ๆ เว้นแต่ เป็นการด าเนินการตามปกติวิสยัของธุรกิจ  การเข้า
ท าสญัญาจ้างบริหารงานกบัผู้บริหารโรงแรม 

6. ผู้ เช่าจะไม่ก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด ๆ เหนือทรัพย์สินท่ีเช่า 

7. ผู้ เช่าจะไม่ท าการเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง 
นิติบุคคล หรือข้อบงัคบับริษัท รวมทัง้การเปล่ียนแปลงซึง่เก่ียวเนื่องกบั
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การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ยกเว้นการเปล่ียนแปลงตามที่
กฎหมายก าหนด หรือการเปล่ียนแปลงซึ่งเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัท หรือการเปล่ียนแปลงซึ่งได้รับอนุญาตจาก
กองทนุรวม 

8. ผู้ เช่าจะด ารงส่วนของเงินทุนจดทะเบียนช าระแล้วและส่วนของผู้ ถือหุ้น
ที่ปรากฏในงบการเงินประจ าปีและรายไตรมาสซึ่งตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผู้ สอบบัญชีไว้ไม่ให้ต ่ากว่า 205,000,000 บาท (สองร้อยห้า
ล้านบาท) ตลอดเวลา  

9. ผู้ เช่าจะจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไร 
ซึ่งได้รับจากการประกอบกิจการและ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งผู้ เช่า
ได้รับจากการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเท่านัน้ ทัง้นี ้ส าหรับการ
ด าเนินงานของโครงการ ผู้ เช่าจะจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใด
จากก าไรท่ีได้รับจากการด าเนินงานของโครงการในจ านวนท่ีไม่เกินกว่า
ส่วนต่างของรายได้จากการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานที่เกิดขึน้จากโครงการ โดยจ านวนเงินใด ๆ ที่ไม่ได้จ่ายเป็น
เงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับผู้ ถือหุ้นของผู้ เช่าตามเงื่อนไข  
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนัน้ ให้สะสมไว้เพื่อจ่ายในรอบปีบญัชีถดัไป 

10. ก่อนหรือในวนัท่ีมีการเช่าตามสญัญาเช่าทรัพย์สิน ผู้ เช่าได้จดัให้มีบญัชี
และมีเงินส ารองในบัญชีเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
โครงการในจ านวนที่เพียงพอส าหรับการจัดซือ้สินค้าใด ๆ ที่จ าเป็น
เพื่อให้กิจการโครงการมีความต่อเนื่อง 

11. เมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลงโดยไม่มีการต่ออายุสญัญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
ผู้ เช่าตกลงจะด าเนินการส่งมอบ กระท าการ และ/หรือ ให้ความร่วมมือ 
รวมทัง้ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทุนรวมหรือบุคคลที่กองทุนรวม
ก าหนด สามารถครอบครองระบบสาธารณูปโภคที่เ ก่ียวเนื่องกับ
ทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งรวมถึง ไฟฟ้า น า้ประปา โทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต และ
สามารถน าทรัพย์สินที่เช่าออกจดัหาประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ของ
กองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนของกองทุนรวม และด าเนิน
กิจการโครงการได้อย่างต่อเนื่องตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
หน่วยงานอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้องก าหนด ทัง้นี ้ผู้ เช่ามีหน้าที่ประสานงาน  
ให้ความร่วมมือและด าเนินการใด ๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยผู้ เช่า  
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จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ ภายในเวลาอนัสมควร
หลงัได้รับค าร้องขอจากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

12. ผู้ เช่าจะด าเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง รวมทัง้จัดให้มี

อุปกรณ์และงานระบบ ต่างๆ เพื่อให้สามารถประกอบกิจการโรงแรม 

ได้ดงัเช่นเดิม หากทรัพย์สินดงักล่าวได้เกิดความช ารุดหรือเสียหายไป

ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วนอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ โดยผู้ เช่าจะเป็น

ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ด้วยตนเอง 

13.  ผู้ เช่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า ตามรายละเอียด 

ที่ก าหนดในสญัญาเช่าและตามวตัถปุระสงค์ในการเช่าของสญัญาเช่า 

และมี สิทธิในการใช้ประโยชน์ในถนนบริเวณด้านทิศตะวันตก  

เฉียงเหนือ อนัเป็นท่ีดินซึง่อยู่ติดกบัท่ีดินของกองทนุรวมที่เป็นส่วนหนึง่

ของทรัพย์สินที่เช่า (“ที่ดินภาระจ ายอม”) ทัง้นี  ้ผู้ เช่าจะใช้ที่ดิน 

ภาระจ ายอมเพื่อวตัถปุระสงค์เป็นทางเดินและทางรถยนต์เพื่อเข้าออก

ทรัพย์ที่เช่า และจะไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อที่ดินภาระจ ายอม  

เว้นแต่เป็นการเส่ือมสภาพตามปกติ หากเกิดความเสียหาย ผู้ เช่าจะ

ซ่อมแซมที่ดินภาระจ ายอมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

ตามวตัถปุระสงค์ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่า และตลอดระยะเวลาการเช่า 
ที่จะได้มีการขยายออกไป (หากมี) กองทุนรวมและผู้ เช่าตกลงที่จะให้ 
ผู้ เช่าจัดหาประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของ 
กองทนุรวมที่มีต่อทรัพย์ที่เช่าตามที่กองทนุรวมก าหนด ดงัต่อไปนี ้

1. ประกนัความเส่ียงภยัทรัพย์สิน (All Risk Insurance) ภายใต้ข้อก าหนด
และเงื่อนไขที่กองทนุรวมให้ความเห็นชอบ โดยระบใุห้ 

• กองทนุรวม และ/หรือ ผู้ เช่า เป็นผู้ เอาประกนัภยั 

• กองทนุรวม เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

• ผู้ เช่า เป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้ประกนั 
โดยมี ทุนประกันส าห รับประกันความเ ส่ีย งภัยท รัพย์ สิน  

(All Risk Insurance) จ านวนไม่น้อยกว่าราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สิน

โดยใช้เกณฑ์ต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ตามที่ระบุใน

รายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่จดัท าขึน้ฉบบัล่าสดุในขณะที่ได้
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เ ข้าท าสัญญาประกันภัยหรือในขณะที่มีการต่ออายุกรมธรรม์

ประกนัภยันัน้ ๆ  

2. ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) ภายใต้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่กองทนุรวมให้ความเห็นชอบ โดยระบใุห้ 

• กองทนุรวม และ/หรือ ผู้ เช่า เป็นผู้ เอาประกนัภยั 

• กองทนุรวม เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

• ผู้ เช่า เป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้ประกนั 

• ระยะเวลาคุ้มครอง 12 เดือน 
        โดยมีทุนประกันภยัธุรกิจหยุดชะงกัไม่ต ่ากว่าค่าเช่าคงที่รวมทัง้ปี

ตามสัญญาเช่า ทัง้นี ้วงเงินคุ้มครองจะพิจารณาตามสัดส่วนค่าเช่า ณ 

เวลาที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่เช่าครัง้แรกจนถึงวนัสิน้สดุของ

กรมธรรม์ประกนัภยัในแต่ละคราว 

         ผู้ เช่าตกลงที่จะจัดท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพื่อคุ้มครอง

รายได้และค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ เช่าเอง โดยผู้ เช่าจะเป็นผู้ รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้การจัดท าประกันภัยดงักล่าว ผู้ เช่าจะเสนอร่าง

ข้อก าหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์และมลูค่าทุนประกันให้กองทุนรวม

พิจารณาเห็นชอบก่อนการจัดท าประกันภัยดังกล่าว ทัง้นี  ้ภายใน

ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า หรือระยะเวลาการเช่าที่จะได้มีการ

ขยายออกไป (หากมี) หากกองทุนรวมได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้

กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักก่อนถึงวันครบก าหนดช าระค่าเช่า 

กองทุนรวมตกลงส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนหักด้วยค่าเช่าค้างช าระ 

และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือเงินใดๆ ซึ่งผู้ เช่าค้างช าระต่อกองทุนรวม 

(ถ้ามี) ให้แก่ผู้ เช่า 

3. ประกันภยัเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 
ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่กองทนุรวมให้ความเห็นชอบ โดยระบใุห้ 

• กองทนุรวม และ/หรือ ผู้ เช่า เป็นผู้ เอาประกนัภยั 

• ผู้ เช่า เป็นผู้ รับผิดชอบค่าเบีย้ประกนั 

นอกจากนี ้คู่สญัญาตกลงเก่ียวกบัการด าเนินการเมื่อทรัพย์ที่เช่าได้รับความ
เสียหาย ดงันี ้

1.   กรณีที่ทรัพย์ที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภยับางส่วน  



ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

ส่วนท่ี 2 หน้า 18 
  

หัวข้อ รายละเอียด 

  ก. ผู้ เช่ามีหน้าที่ในการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ให้อยู่ในสภาพปกติให้
แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนัน้ให้เป็น
ภาระของผู้ เช่าแต่สามารถเบิกกับกองทุนรวมได้เมื่อกองทุนรวม
ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยวงเงินที่ขอเบิก
ต้องไม่เกินค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่กองทนุรวมได้รับภายใต้
กรมธรรม์ประกนัวินาศภยั  

ข. ในระหว่างการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ เช่ากองทุนรวมจะเป็น 
ผู้ ได้ รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกั 

ค. กรณีทรัพย์สินที่เช่า ได้รับความเสียหายจากวินาศภัยบางส่วน 
ไม่ถือเป็นเหตใุห้สญัญาเช่าระงบัสิน้ลง 

ทัง้นี ้จะไม่มีการขยายระยะเวลาการเช่า ในกรณีทรัพย์ที่เช่าได้รับความ
เสียหายและจ าเป็นต้องได้รับการก่อสร้างซ่อมแซมขึน้ใหม่ 

กรณีที่ทรัพย์สินเสียหายโดยไม่ได้มีสาเหตุจากผู้ เช่าหรือบริวารของ 
ผู้ เช่าและภายหลังจากการซ่อมแซมแล้วไม่อาจท าให้ทรัพย์สินกลบัมาเป็น
เหมือนเดิม ให้คู่สัญญาตกลงเจรจาเงื่อนไขในสัญญาเช่าใหม่  และ/หรือ 
ปรับลดค่าเช่าตามสมควรในส่วนของโรงแรมอันเป็นทรัพย์สินที่เช่า ทัง้นี ้
ภายหลงัจากที่มีการซ่อมแซมแล้วเสร็จคู่สญัญาจะเจรจาปรับลดค่าเช่าเพื่อ
ชดเชยการขาดประโยชน์ในการใช้งานทรัพย์สินที่เช่าระหว่างระยะเวลาที่มี
การซ่อมแซมโรงแรมอนัเป็นทรัพย์สินท่ีเช่า 

2. กรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายจากวินาศภัยทัง้หมดหรือ 
อย่างมีนัยส าคัญ กองทุนจะใช้เงินที่ได้รับภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ตามสญัญาเช่า ก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย 
และ/หรือ ถกูท าลายไป โดยผู้ เช่าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุในการ
ช่วยเหลือผู้ ให้เช่าในการควบคุมการซ่อมแซม และ/หรือ ก่อสร้าง 
ให้แล้วเสร็จ ในกรณีนี ้ให้ขยายระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าออกไป
เท่ากับระยะเวลาก่อสร้างที่ใช้ส าหรับก่อสร้างอาคารที่ได้รับความ
เสียหาย และ/หรือ ถกูท าลายไป 

ทัง้นี ้ให้ความเสียหายจากวินาศภัยทัง้หมดหรืออย่างมีนัยส าคญั หมายถึง 

กรณีที่ผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่า ได้โดยผลของกฎหมาย
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ที่เก่ียวข้อง เป็นระยะเวลานานเกินกว่า 30 (สามสิบ) วนั หรือไม่สามารถใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้เกินกว่าร้อยละ  50 (ห้าสิบ) ของพืน้ที่ของ

อาคาร หรือ ผู้บริหารโรงแรมมีความเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึน้จะส่งผล

กระทบอย่างสาระส าคญัจนท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์

ของการเช่าต่อไปได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 (สามสิบ) วนั 

อย่างไรก็ดี เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของผู้ เช่า ผู้ เช่าตกลงที่

จะมีการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเพื่อครอบคลุมถึงการด าเนินงานใน

ส่วนของผู้ เช่าด้วย โดยผู้ เช่าจะเสนอรูปแบบและมูลค่าทุนประกันภัยให้

กองทนุรวมพิจารณาเห็นชอบก่อนการจดัท าประกนัภยัดงักล่าวต่อไป 

การบ ารุงรักษาทรัพย์ที่เช่า คู่สัญญาตกลงในเร่ืองการบ ารุงรักษาทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและ 

ส่ิงปลูกสร้าง และสัญญาเช่าระบบสาธารณูปโภค เร่ือง การบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุของโครงการ 

กรณีทรัพย์สนิที่เช่าไม่อาจ
ใช้ประโยชน์ได้เน่ืองจาก 
ผู้เช่าผิดค ารับรองและ
รับประกัน 

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าค า รับรองและรับประกันของบ ริษัท  

ตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและส่ิงปลกูสร้าง ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง

ประการใดอันเป็นเหตุให้ผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้

ตามโครงการจัดการกองทุนของกองทุนรวม ผู้ เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้อง

ค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนรวม และกรณีดงักล่าวไม่ถือเป็นเหตผิุดนดัโดย

ฝ่ายกองทนุรวมหรือเหตเุลิกสญัญาของผู้ เช่า 

เหตุผิดสัญญา 1. เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่า 

ก.  ในกรณีที่ผู้ เ ช่ า  ฝ่า ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่ ง เ ป็น
สาระส าคญัตามที่ระบุไว้ในสญัญาเช่าทรัพย์สินและ/หรือสญัญา
จ้างบริหารงาน และ/หรือสัญญาตกลงกระท าการ และ/หรือ
สัญญาอื่นใดระหว่างผู้ เช่าและกองทุนรวม หรือผิดค ารับรองซึ่ง
เป็นสาระส าคัญที่ให้ไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินและ/หรือ สัญญา
จ้างบริหารงาน และ/หรือสัญญาตกลงกระท าการ และ/หรือ
สัญญาอื่นใดระหว่างผู้ เช่าและกองทุนรวม และผู้ เช่าไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 30 
(สามสิบ)  วันท าการนับจากวันที่ ไ ด้ รับแจ้งหรือทราบถึง 
เหตุแห่งการผิดสญัญานัน้หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คู่สญัญา
ได้ตกลงกนั เว้นแต่เป็นเหตสุดุวิสยั 
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ข. เมื่อมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต 
หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผู้ เช่าได้รับ
จากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่  บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ  
ซึง่ผู้ เช่าจ าเป็นต้องมีไว้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลกัของผู้ เช่า 

ค. ในกรณีที่ที่ประชุมของผู้ เช่ามีมติให้ขายหรือโอนกิจการทัง้หมด
หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น หรือควบบริษัทกบับคุคลอื่น 
ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ 
ต่อการช าระค่าเช่าหรือการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าทรัพย์สิน 

ง. ในกรณีที่ผู้ เช่าถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  หรือ ถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การช าระบญัชี หรือมี
การร้องขอให้ฟืน้ฟกูิจการของผู้ เช่า ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการ
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถ
ของผู้ เช่าในการช าระหนี ้หรือปฏิบตัิตามสญัญาเช่าทรัพย์สิน 

จ. ในกรณีที่ผู้ เช่าได้หยุดประกอบกิจการทัง้หมด หรือบางส่วน 
ซึ่งท าให้กองทุนรวมไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้
อย่างมีนยัส าคญั 

ฉ. การที่ผู้ เช่าในฐานะคู่สัญญาตามสัญญาดังต่อไปนี ้ไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ หรือค ารับรองตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาจ้างบริหารงาน 

2. เหตผิุดนดัผิดสญัญาโดยฝ่ายกองทนุรวม 

ในกรณีที่กองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงที่เป็นสาระส าคญั

ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินหรือสัญญาที่เ ก่ียวข้อง 

ซึง่กองทนุรวมเป็นคู่สญัญา หรือผิดค ารับรองตามที่ให้ไว้ในสญัญาฉบบั

นี ้และกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามสัญญาภายใน 30 (สามสิบ) วันท าการนับจากวนัที่ได้รับแจ้งหรือ

ทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ  

ที่คู่สญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที่การไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงหรือ

เงื่อนไขที่ระบไุว้ในสญัญาเช่าทรัพย์สินเป็นผลเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยั 

เหตสุุดวิสัย “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมซึ่งให้

หมายความรวมถึงกรณีดงัต่อไปนี ้
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1. สาเหตุใด ๆ อนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะให้ผลพิบตัิก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกนั
ได้ ที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เช่าโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่ตัง้ของทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบไม่อาจ
ควบคุมได้แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนัน้ เช่น อคัคีภยั น า้ท่วม แผ่นดินไหว 
ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมโดยผู้ เช่าอย่างมีนัยส าคัญ  
ซึ่งท าให้ รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available 
Room)) ของทรัพย์สินที่เช่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต ่ากว่ารายได้
เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม ในปีก่อนหน้า เกินกว่า
อตัราที่ก าหนดตามสญัญาเช่า 

2. ในกรณีที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในประเทศ เช่น จลาจล สงคราม 
ข้อจ ากัดทางกฎหมาย การก่อการร้าย โรคระบาดหรือสาเหตุใด ๆ ที่มี
ผลท านองเดียวกันซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมไ ด้  
ซึง่ท าให้  

(1) ราย ไ ด้ เ ฉ ล่ียต่อ ห้อง  (REVPAR (Revenue Per Available 

Room)) ของทรัพย์สินที่เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต ่ากว่า

รายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนัน้ๆ ในปี

ก่อนเกินกว่าอตัราที่ก าหนดตามสญัญาเช่า และ 

(2) ราย ไ ด้ เ ฉ ล่ียต่อ ห้อง  (REVPAR (Revenue Per Available 

Room)) ของ โรงแรมที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐาน

เดียวกันในประเทศไทย (Local Competitive Set) ในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ต ่ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือน

เดียวกนัของโรงแรมนัน้ ๆ ในปีก่อนหน้า เกินกว่าอตัราที่ก าหนด

ตามสญัญาเช่า 

3. สถานการณ์ใดๆ ในต่างประเทศ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก 

ภูเขาไฟระเบิด สงคราม หรือการประท้วงของสายการบิน เป็นต้น  

ซึง่คู่สญัญาที่ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคมุได้ ซึง่ท าให้ 

(1) ราย ไ ด้ เ ฉ ล่ียต่อ ห้อง  (REVPAR (Revenue Per Available 

Room)) ของทรัพย์สินที่เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต ่ากว่า
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รายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันของโรงแรมนัน้ๆ  

ของในปีก่อนหน้า เกินกว่าอตัราที่ก าหนดตามสญัญาเช่า และ  

(2) ราย ไ ด้ เ ฉ ล่ียต่อ ห้อง  (REVPAR (Revenue Per Available 

Room)) ของ โรงแรมที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐาน

เดียวกันในประเทศไทย (Local Competitive Set) ในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ต ่ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือน

เดียวกนัในปีก่อนหน้า เกินกว่าอตัราที่ก าหนดตามสญัญาเช่า  

 ทัง้นี ้โรงแรมที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศ

ไทย (Local Competitive Set) หมายถึงโรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่ในกลุ่ม

การแข่งขนัที่มีมาตรฐานเดียวกนั หรือโรงแรมอื่นท่ีมีมาตรฐานใกล้เคียง

กับ โครงการโรงแรมดังกล่าวตามที่ คู่ สัญญาเห็นชอบร่วมกัน 

ในภายภาคหน้า 

เหตสุิน้สุดของสัญญาเช่า 1. ในกรณีที่ผู้ เช่าไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่ก าหนด หรือไม่ด าเนินการต่าง ๆ 
กับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุหง่การ
ผิดสญัญานัน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญา
เช่าและมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย  ค่าเช่าค้างช าระ (หากมี) และ
ค่าเสียหายต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนรวมจะใช้สิทธิในการเลิกสัญญาเช่าเช่าทรัพย์สิน

หรือไม่ ผู้ เช่าตกลงชดใช้ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอนัเกิด

จากเหตผิุดนดัในวรรคแรก 

2. ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิบัติ ผิดสัญญา และไม่ด าเนินการแก้ไข 
ให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งหรือทราบถึง
เหตุแห่งการผิดสัญญานัน้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ เช่ามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาเช่าและมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
ทัง้กองทุนรวมและผู้ เช่ามีสิทธิยกเลิกสญัญาฉบับนีโ้ดยการบอกกล่าว
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า  
30 (สามสิบ) วนั และคู่สญัญาไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ 
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 ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึน้ก่อนการเลิก

สญัญาดงักล่าว 

4. ในกรณีที่ผู้ เช่าได้รับค าสั่งให้พิทักษ์เด็ดขาดหรือถูกพิพากษาให้เป็น
บคุคลล้มละลาย 

ผลของการเลกิสัญญา  

 

1. เมื่อสญัญาเช่าทรัพย์สินเลิกกนัไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ผู้ เช่าจะต้องส่งมอบ
และยินยอมให้กองทุนรวมเข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้ทันที 
และไม่ว่ากรณีใด ๆ กองทุนรวมมีสิทธิกลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน  
ที่เช่าได้โดยทันที และสามารถด าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่เช่าได้
ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้  
แต่ทัง้นี ้ผู้ เช่าไม่จ าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่กองทุนรวมหาก 
(ก) ที่ดินที่เช่าและอาคารที่เช่าดังกล่าวสูญหายหรือเส่ือมสลายไป
ทัง้หมดหรือไม่สามารถส่งมอบได้ เนื่องจากเหตุสดุวิสยั หรือการใช้งาน
ตามปกติหรืออายกุารใช้งานของอาคารที่เช่า หรือ (ข) เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ดังกล่าวเส่ือมสลายไปทัง้หมดหรือไม่สามารถส่งมอบได้ 
เนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือตามอายขุองเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
นัน้ 

2. ในกรณีที่สัญญาเช่าทรัพย์สินเลิกกัน คู่สัญญาย่อมไม่สิน้สิทธิในการ
เรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ ที่ได้มีอยู่ก่อนมีการเลิกสญัญาเช่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกดิขึน้อนัเนื่องจากการเลิกสญัญา
เช่าทรัพย์สิน และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

3. เมื่อสัญญาเช่าทรัพย์สินสิน้สุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสัญญา ผู้ เช่าตก
ลงจะด าเนินการส่งมอบ กระท าการ และ/หรือ ให้ความร่วมมือ รวมทัง้
ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทุนรวมหรือบุคคลที่กองทุนรวมก าหนด 
สามารถครอบครองทรัพย์สินและด าเนินกิจการโครงการได้อย่าง
ต่อเนื่องตามกฎหมาย และ /หรือ ตามที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
ก าหนด ตามวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน
ของกองทุนรวม ทัง้นี ้ผู้ เช่ามีหน้าที่ประสานงาน ให้ความร่วมมือและ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่
สัญญาเช่าสิน้สุดลง โดยกองทุนรวมจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) การด าเนินการดังต่อไปนี ้
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(ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการได้) ภายในเวลาอันสมควร 
หลงัได้รับค าร้องขอจากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(ก) โอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนุญาตอื่นใด 

ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการโครงการให้แก่บคุคลที่กองทนุรวม

ก าหนด หรือ 

(ข) ยื่นค าขอเพื่อยกเลิก และ/หรือ คืนใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ที่อยู่ในนามของผู้ เช่าแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวมหรือบุคคลที่กองทุนรวมก าหนด
สามารถยื่นขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนญุาตอื่น
ใดที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการโครงการได้ 

(ค) ใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุในการช่วยเหลือบุคคลที่กองทุนรวม
ก าหนดในการให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและ
ใบอนุญาตอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการโครงการในนาม
ของบคุคลที่กองทนุรวมก าหนด  

(ง) ไม่ด าเนินการโต้แย้งใด ๆ เก่ียวกับการด าเนินการโอนหรือร้องขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนุญาตอื่นใดที่เก่ียวข้อง
กบัการด าเนินกิจการโครงการของกองทนุรวม 

(จ) ด าเนินการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการ 
ที่ผู้ เช่ามีอยู่กับลูกค้าของโครงการ รวมทัง้เงินมัดจ าการเช่า และ 
ค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินใด ๆ ที่ได้รับไว้จากลูกค้าตามสญัญาเช่า
หรือสัญญาบริการให้แก่กองทุนรวมหรือบุคคลที่กองทุนรวม
ก าหนด พร้อมกับจดัให้ลกูค้าให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและ
หน้าที่ดังกล่าว รวมทัง้ด าเนินการส่งมอบหลักฐานเอกสาร  
ข้อมูลใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการให้แก่กองทุนรวม
หรือบุคคลที่กองทุนรวมก าหนดเพื่อให้กองทุนรวมหรือบุคคล 
ที่กองทุนรวมก าหนดสามารถด าเนินกิจการโครงการได้อย่าง
ต่อเนื่อง เว้นแต่เป็นข้อมลูที่เป็นความลบัทางการค้าของผู้ เช่า 

(ฉ) ด าเนินการใด ๆ ทุกประการที่จ าเป็นตามที่กองทุนรวมร้องขอ
เพื่อให้กองทุนรวม และ/หรือ บุคคลที่กองทุนรวมก าหนดสามารถ
ประกอบกิจการโครงการต่อไปได้ โดยกองทุนรวมจะให้ความ
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ร่วมมือตามที่จ าเป็นทกุประการเพื่อการด าเนินการของผู้ เช่าตามที่
ระบขุ้างต้น 

 
เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระจายไปทัว่โลกอย่างรวดเร็วตัง้แต่ต้นปี 2563 

เป็นเหตใุห้ผู้ เช่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการยกเลิกการจองห้องพกัตัง้แต่ต้นเดือนมีนาคม 2563 ท าให้ 
ผู้ เช่าขาดรายได้และไม่มีความสามารถในการช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมตามสัญญาเช่าฯ โดยเมื่อวันที่  
15 กรกฎาคม 2563 ผู้ เช่าได้ขอปรับเงื่อนไขการช าระค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่า ครัง้ที่ 1 ส าหรับระยะเวลาการ
ช าระค่า เช่าตั ง้แต่วันที่  1 มีนาคม 2563 จนถึ งวันที่  29 ตุลาคม 2564 โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมได้มีมติอนุมัติ ใ ห้ปรับเงื่อนไขการช าระค่า เช่าดังกล่าว เมื่อวันที่  28 กันยายน 2563  
ซึ่งกองทุนรวมและผู้ เช่าได้ตกลงท าบนัทึกข้อตกลงการปรับเงื่อนไขการช าระค่าเช่า  โดยสรุปสาระส าคญัได้
ดงันี ้

บันทกึข้อตกลงการปรับเงื่อนไขการช าระค่าเช่า  

ผู้ให้เช่า กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้(“กองทนุรวม”) 
ผู้เช่า บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั ("ผู้ เชา่") 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กองทนุรวมยงัมีรายได้ค่าเช่าบางส่วนเพื่อให้สามารถจ่ายเงนิปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหวา่งวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

สัญญาที่ปรับเงื่อนไข สญัญาเชา่ที่ดินและส่ิงปลกูสร้างส าหรับโครงการโรงแรม พีพี ฮอลิเดย์ อินน์ 
รีสอร์ท ที่ต่ออายคุรัง้ที่ 1 ("สญัญาเชา่") 

เงื่อนไขการปรับช าระค่าเช่า ช่วงที ่ ระยะเวลา ข้อก าหนดการช าระคา่เช่าที่
ปรับแก้ 

1. 1 – 25 มีนาคม 2563 • ยกเว้นคา่เชา่ร้อยละ 25.00 

• น าเงินมดัจ ามาหกัช าระค่าเช่า
ในสดัส่วน 1/3 (ร้อยละ 33.33) 

• พกัการช าระคา่เช่าส่วนท่ีเหลือ 
(ร้อยละ 41.67) 
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* หากปรากฏว่าจ านวนรวมของนกัท่องเที่ยว (ผู้ เยี่ยมเยือน) ในจงัหวดักระบี่
และจงัหวดัภูเก็ตรวมกันในเดือนใดของช่วงที่ 4 เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนรวมนกัท่องเที่ยว (ผู้ เยี่ยมเยือน) ในจงัหวดักระบี่และจงัหวัด
ภูเก็ตในเดือนนัน้ ๆ ของปี 2562 (อ้างอิงจากเว็บไซต์ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา) ผู้ เช่าตกลงไม่ขอยกเว้นค่าเช่าร้อยละ 25.00 ในเดือน
ดงักล่าว และจะช าระค่าเช่าร้อยละ 25.00 ดงักล่าวภายใน 5 วนันบัแต่วนัที่
ได้รับแจ้งจ านวนรวมของนักท่องเที่ยว (ผู้ เยี่ยมเยือน) ในจังหวัดกระบี่และ
จงัหวดัภเูก็ตจากกองทนุรวม 

2. 26 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 
2563 (ช่วงที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉกุเฉินตามพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุเฉิน) 

• ยกเว้นคา่เชา่ร้อยละ 75.00 

• น าเงินมดัจ ามาหกัช าระค่าเช่า
ส่วนท่ีเหลือ (ร้อยละ 25.00) 

3. 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 
2563 

• ยกเว้นคา่เชา่ร้อยละ 25.00 

• น าเงินมดัจ ามาหกัช าระค่าเช่า 
ในสดัส่วน 1/3 (ร้อยละ 33.33) 

• พกัการช าระคา่เช่าส่วนท่ีเหลือ 
(ร้อยละ 41.67) 

4. 1 มกราคม - 29 ตลุาคม 2564 • ยกเว้นคา่เชา่ร้อยละ 25.00* 

• น าเงินมดัจ ามาหกัช าระค่าเช่า 
ในสดัส่วน 1/3 (ร้อยละ 33.33) 

• พกัการช าระคา่เช่าส่วนท่ีเหลือ 
(ร้อยละ 41.67) 

 การยกเว้นและการขอผ่อนผัน 1. กองทุนรวมตกลงยกเว้นค่าปรับส าหรับการช าระค่าเช่าล่าช้า
ส าหรับค่าเช่าที่ค้างช าระที่เกิดขึน้ตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงวันที ่
ลงนามบนัทึกข้อตกลงการปรับเงื่อนไขการช าระค่าเช่า 
2. กองทุนรวมตกลงผ่อนผนัหน้าที่ในการน าเงินมดัจ าและเงินปันผล
อันเป็นหลักประกันมาวางให้เต็มจ านวนตามสัญญาเช่าและสัญญาตกลง
กระท าการ ในระหว่างการช าระค่าเช่าช่วงที่ 1 ถึง 4 

การโอนสิทธิการถอนเงนิ
ให้แก่กองทุนรวม 

ผู้ เช่าตกลงโอนสิทธิการถอนเงินให้แก่กองทนุรวมจ านวน 142,000,000 บาท 
จากบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งใช้เป็นประกันหนังสือค า้ประกันที่ผู้ เช่าได้ส่ง
มอบให้แก่กองทนุรวมตามสญัญาเช่า การโอนสิทธิการถอนเงินดงักล่าวจะมี
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ผลบังคับในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 และยินยอมให้กองทุนรวมถอนเงินใน
บญัชีดงักล่าวมาหกัช าระหนีต้ามล าดบัดงันี ้ 

1. ค่าเช่าช่วงที่ 1 ค่าเชา่ชว่งที่ 3 และค่าเช่าช่วงที่ 4 ที่พกัไว้  
2. คืนเงินมดัจ าให้เต็มจ านวนตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญาเชา่  
3. คืนเงินปันผลอันเป็นหลักประกันตามสัญญาตกลงกระท าการที่ 
ผู้ เช่าขอเบิกใช้ไป หากจ านวนเงินในบัญชีดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้ เช่าจะส่ง
มอบและด าเนินการให้กลุ่มบคุคลเดียวกันของผู้ เช่าส่งมอบเงินปันผลที่ผู้ เช่า
และกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ เช่าจะได้รับจากกองทุนรวมในเดือนมีนาคม 
2565 ในกรณีที่ในเดือนมีนาคม 2565 กองทุนรวมมิได้จ่ายเงินปันผล หรือ 
เงินปันผลที่ได้ไม่เพียงพอที่จะคืนเงินปันผลอนัเป็นหลกัประกนัที่ผู้ เช่าเบิกใช้
ไปจนเต็มจ านวน ผู้ เช่าจะพิจารณาจดัหาเงินจากแหล่งอื่นมาช าระคืนเงินปัน
ผลอนัเป็นหลกัประกนัท่ีผู้ เช่าเบิกใช้ไปจนเต็มจ านวน 

ผลแห่งการที่ผู้เช่าไม่สามารถ
ช าระค่าเช่าตามเงื่อนไขที่ขอ
ปรับ 

กรณีที่ผู้ เช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าตามข้อเสนอได้ ผู้ เช่าตกลงจะให้ 
กองทนุรวมมีสิทธิเรียกร้องตามสญัญาเช่าเช่นเดิมทกุประการ 

สัญญาตกลงกระท าการ (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนที่เก่ียวข้อง  

เร่ืองการด ารงสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2564)  

คู่สัญญา บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั (“พี พี ฮอลิเดย์”) 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้(“กองทุนรวม”) 

สิทธิในการซือ้ทรัพย์สนิ
ก่อน 

กองทุนรวมจะได้รับสิทธิในการซือ้ทรัพย์สินก่อนจาก พี พี ฮอลิเดย์ ในการ

ลงทุนในอนาคตในโครงการโรงแรมที่ตัง้อยู่บนเกาะพีพี (“โครงการโรงแรม

ในอนาคต”) ที่ พี พี ฮอลิเดย์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ภายในระยะเวลา  

5 (ห้า) ปี นับจากวันที่กองทุนรวมได้จัดตัง้ขึน้  ในกรณีที่  พี พี ฮอลิเดย์ 

ประสงค์ที่จะจ าหน่าย ให้เช่า และ/หรือ โอนสิทธิการเช่าส าหรับโครงการ

โรงแรมในอนาคตดงักล่าวให้แก่บุคคลอื่น พี พี ฮอลิเดย์ จะด าเนินการแจ้ง

ข้อเสนอในการซือ้ขายโครงการโรงแรมในอนาคตกับบุคคลอื่น รวมถึงราคา

ซือ้ขายโครงการโรงแรมในอนาคตดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมทราบ และ

กองทุนรวมต้องด าเนินการแจ้งตอบรับข้อเสนอในการซือ้โครงการโรงแรมใน

อนาคตดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ พี พี ฮอลิเดย์ ภายใน 30 (สามสิบ) 

วัน นับจากวันที่กองทุนรวมได้รับข้อเสนอดังกล่าว โดยหนังสือตอบรับ
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ข้อเสนอจากกองทุนรวมดังกล่าวจะมีเงื่อนไขว่ากองทุนรวมจะลงทุนใน

โครงการโรงแรมในอนาคตได้ต่อเมื่อกองทนุรวม ก) ได้รับมติให้มีการเพิ่มทุน

หรือได้รับอนุมัติให้มีการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็น

รีทส์ (REITs) จากผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและ ข) ได้รับอนุมตัิจาก

ส านกังาน ก.ล.ต. ให้มีการเพิ่มทนุหรือให้มีการแปลงสภาพเป็นรีทส์ โดยทัง้นี ้

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิแก่ พี พี ฮอลิเดย์ ทัง้สองฝ่ายตกลงว่า กองทุนรวม

จะต้องด าเนินการขออนุมตัิเพื่อด าเนินการซือ้โครงการโรงแรมในอนาคตให้ 

เสร็จสิน้ภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วันนับจากวันที่กองทุนรวมได้รับ

ข้อเสนอจาก พี พี ฮอลิเดย์ หากว่าพ้นระยะเวลาดังกล่าว พี พี ฮอลิเดย์  

มีสิทธิจ าหน่ายโครงการโรงแรมในอนาคตให้แก่บคุคลอื่นได้ 

ทัง้นี ้การตอบรับข้อเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหรือดีกว่าเงื่อนไข

ข้อเสนอในการซือ้ขายทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่ให้แก่พี พี ฮอลิเดย์ โดย

กระบวนการ เ ข้าท าสัญญาซื อ้ขายท รัพย์ สินดังก ล่าวและราคาที่ 

กองทุนรวม ต้องช าระให้แก่ พี พี ฮอลิเดย์ นัน้ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ และรายละเอียดตามที่ได้รับมติให้มีการเพิ่ม

ทุนหรือแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นรีทส์ (REITs) 

(จากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม) ตามแต่กรณี 

การด ารงสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

พี พี ฮอลิเดย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกับ พี พี ฮอลิเดย์ ตกลงจะด ารงสดัส่วน

การถือหน่วยลงทุนไว้เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน

กว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทัง้หมด

ของกองทุนรวม ตลอดระยะเวลา 9 (เก้า) ปี นับจากวันที่ พี พี ฮอลิเดย์  

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (Lock-up Period) ทัง้นี ้Lock-up Period 

ดงักล่าว จะขยายเวลาเพิ่มอีก 2 (สอง) ครัง้ ๆ ละ 3 (สาม) ปี ตามระยะเวลา

สัญญาเช่า ซึ่งตลอดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว พี  พี  

ฮอลิเดย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกับ พี พี ฮอลิเดย์ ตกลงจะไม่จ าหน่าย จ่าย 

โอนหน่วยลงทุนดังกล่าว แต่มีสิทธิที่จะน าหน่วยลงทุนดังกล่าวไปเป็น

หลกัประกันแก่สถาบนัการเงินหรือบุคคลใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ

จ าน า การด าเนินการก่อหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทาง

ธุรกิจ หรือการวางไว้เป็นประกนัในลกัษณะสิทธิยึดหน่วง เป็นต้น โดยให้แจ้ง

ให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเป็นระยะเวลาพอสมควร  

ทัง้นี ้การน าหน่วยลงทุนไปเป็นหลกัประกนัดงักล่าว พี พี ฮอลิเดย์ และกลุ่ม
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บุคคลเดียวกับ พี พี ฮอลิเดย์จะด าเนินการตกลงกับคู่สัญญาให้ พี พี ฮอลิ

เดย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของ พี พี ฮอลิเดย์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเป็นผู้ รับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดจากกองทุนรวมตลอด

ระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าวต้อง

ไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

การประกอบธุรกิจแข่งขนั เนื่องจาก พี พี ฮอลิเดย์ และกลุ่มบคุคลเดียวกนั ยงัมีสิทธิในการใช้ประโยชน์

ในที่ดิน (น.ส.3 และ น.ส.3ก) และการครอบครองที่ดิน(ภบท. 5) ในส่วนอื่น

บนเกาะพี พี จงัหวดักระบ่ี ดงันัน้ เพื่อป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบต่อการจดัหา

ประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน พี พี ฮอลิเดย์ และนายจ าเริญ 

ตกลงและรับรองต่อกองทนุรวมว่า พี พี ฮอลิเดย์ และ/หรือ นายจ าเริญ และ/

หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทฯ  จะไม่ประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือ 

รับจ้างบริหารกิจการโรงแรม ในลกัษณะเป็นการแข่งขนักับกิจการโครงการ

โรงแรมของกองทุนรวมโดยตรง โดยจะไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันส าหรับ

โรงแรมในระดับ เดี ย วกัน  ซึ่ ง เ ป็น โ ร งแรมระดับที่ มี คุณภาพและ

มาตรฐานสากลเทียบเท่าเครือ “Holiday Inn Resort” หรือโรงแรมระดับ  

4 ดาว ในปัจจบุนั บนบริเวณเกาะ พี พี จงัหวดักระบ่ี ทัง้นี ้เว้นแต่จะได้รับค า

ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุรวม 

ทัง้นี ้พี พี ฮอลิเดย์ ได้มีหนงัสือแจ้งการครอบครองที่ดิน และแสดงเจตนาการ

ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนั พร้อมทัง้แผนผังการครอบครองที่ดินบนเกาะพี พี 

ของบริษัทฯ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร

ภาคผนวก 

การด าเนินการเกี่ยวกับเงิน
ปันผลอันเป็นหลักประกัน 

ตลอดเวลาที่  พี  พี ฮอลิเดย์ เป็นผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม พี  พี  

ฮอลิเดย์ ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวมว่า พี  พี  ฮอลิเดย์ ตกลงจะ

ด าเนินการให้กลุ่มบุคคลเดียวกันของพี  พี ฮอลิเดย์ ตกลงให้กองทุนรวม

ยึดถือเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละงวดที่ได้รับการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวม 

เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่าง ๆ ระหว่าง 

พี พี ฮอลิเดย์ กับกองทุนรวม ทัง้นี ้รายละเอียดเป็นไปตามที่ก าหนดใน

สญัญาตกลงกระท าการ 



ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทนุรวม  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

ส่วนท่ี 2 หน้า 30 
  

ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
สัญญาจะซื อ้จะขายที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ลงทุน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เนื่องจากปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่าค ารับรองและรับประกนัเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดนิท่ีกองทนุรวม

ได้ลงทุนของ พี พี ฮอลิเดย์ ตามสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและส่ิงปลกูสร้าง 

ระหว่างกองทนุรวมกบัพี พี ฮอลิเดย์ ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่องประการใด 

พี พี ฮอลิเดย์ ตกลงให้กองทุนรวมริบเอาเงินมัดจ าที่พี พี ฮอลิเดย์ มอบให้

กองทุนรวมภายใต้สัญญาเช่า ทัง้จ านวน รวมถึงดอกผลของเงินมัดจ า

ดงักล่าว ทัง้นี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิของกองทนุที่จะเรียกร้องจาก พี พี ฮอลิเดย์ 

หรือบงัคบัเอาจากทรัพย์สินอื่นของ พี พี ฮอลิเดย์ เพื่อการช าระค่าเสียหาย 

และ/หรือ เงินใด ๆ ซึ่งบริษัทฯค้างช าระต่อกองทุนรวม ได้ก่อนตามที ่

กองทุนรวมเห็นสมควรและพี  พี  ฮอลิ เดย์  และ/หรือ นายจ า เ ริญ  

จิตตรัตน์เสนีย์ ตกลงจะเข้าผูกพันตนเพื่อเป็นผู้ ซือ้ทรัพย์สินดังกล่าวคืน

ทัง้หมดหรือแต่บางส่วนตามที่กองทนุก าหนด ภายในระยะเวลา 180 วนั โดย

มีราคาเสนอซือ้ตามราคาตลาดในขณะนัน้แต่ไม่ต ่ากว่าราคาต้นทนุท่ีกองทนุ

ได้ลงทนุ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนตวัผู้เช่า 

ในกรณีที่กองทุนรวมต้องเปล่ียนตัวผู้ เช่าหรือใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายใต้สัญญาเช่า

อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงในการหาผู้ เช่ารายใหม่ หรือหากสามารถ 

หาผู้ เช่ารายใหม่ได้ กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงในการตกลงกับผู้ เช่ารายใหม่ให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขใน 

สญัญาเช่าฉบบัใหม่ไม่ด้อยไปกว่าสญัญาเช่าฉบบัเดิม ซึง่อาจมีผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าที่กองทนุรวมจะได้รับ 

ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีก่อนการสิน้สดุอายุของสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ตามปกติ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 

รายใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีการเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่กองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และ

สงัหาริมทรัพย์เนื่องมาจากการผิดเงื่อนไขตามที่ระบไุว้ในสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ของผู้ เช่า 

นอกเหนือจากการที่กองทุนรวมมีสิทธิฟ้องร้องให้ผู้ เช่าปฏิบตัิตามสญัญา และ/หรือ เรียกค่าเสียหายจากผู้ เช่า 

ได้แล้วนัน้ กองทุนรวมยงัมีสิทธิเรียกเก็บเงินมดัจ าที่ผู้ เช่าได้ให้ไว้กับกองทุนรวมตามสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์
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และสงัหาริมทรัพย์ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้แก่กองทนุรวมในการสญูเสียโอกาสในการสร้างรายได้อยา่ง

ต่อเนื่อง 

2.5.3 ผู้เช่า 

(1) ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ เชา่ บริษัท พ ีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั 

ที่ตัง้ ส านกังานใหญ่ : 100/435 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  

ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภเูกต็ จงัหวดัภเูก็ต หรือ 

ส านกังานสาขา (1) : 54 หมู่ที่ 8 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี ่
จงัหวดักระบ่ี 

ส านกังานสาขา (2) : 538 อาคารแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ส านกังานสาขา (3) : 71 หมู่ที่ 8 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี ่
จงัหวดักระบ่ี 

เลขทะเบียนบริษัท 0105547064121 

โทรศพัท์ 075-627-300 

โทรสาร 075-627-397 

ทนุจดทะเบียน 450,000,000 บาท 

(2) ผู้บริหารและประสบการณ์ 
ชื่อผู้บริหาร นายจ าเริญ จติตรัตน์เสนีย์ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

 
ประวัติการท างาน 2547 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2544 – ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการ 

- Phi Phi Holiday Co., Ltd (Holiday Inn 
Resort Phi Phi)  

- The Royal Suite Hotel Co., (Star 
Hotel – Chiang Mai) 
 

ประธานกรรมการ 
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2532 – ปัจจบุนั 
 

The White Beach Co., Ltd. (Andaman White 
Beach Resort – Phuket) 
ประธานกรรมการ 

- Golden Asset Co., Ltd. (The Twin 
Towers Hotel – Bangkok)  

- Suriwongse Royal Suite Hotel Co., 
Ltd. (Movenpick Suriwongse Hotel – 
Chiang Mai) 

 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี B.A. – Houston Unversity Texas U.S.A. 
(Businessment) 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

 

(3) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของผู้เช่า  

งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย: บาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 2562 

สินทรัพย์     
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 26,775,911  48,119,834 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,023,620,120 1,133,253,899 

รวมสินทรัพย์ 1,050,396,031 1,181,373,733 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น   
รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 863057,077 863,728,969 
รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 18,285,561 6,351,383 

รวมหนีส้ิน 881,342,638 870,080,342 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 169,053,393 311,293,391 

งบก าไรขาดทนุ (หน่วย: บาท) 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2563 2562 

รายได้จากการขายและบริการ 64,120,497 210,886,409 

ต้นทนุขายและบริการ (202,021,308) (252,378,293) 

ขาดทุนขัน้ต้น (137,900,811) (41,491,884) 

รายได้อื่น 178,600,939 38,091,501 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย 40,700,128 (3,400,383) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย: บาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 2562 

ค่าใช้จา่ยในการขาย (11,241,798) (34,087,240) 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร (33,256,918) (43,904,654) 

รวมค่าใช้จ่าย (44,498,716) (77,991,894) 

ขาดทุนก่อนต้นทนุทางการเงนิ (3,798,588) (81,392,277) 

ต้นทนุทางการเงิน (39,541,410) (35,095,303) 

ขาดทุนสุทธ ิ (43,339,998) (116,487,580) 
ทีม่า: งบการเงินของบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั 

 

(4) ความเหน็ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสามารถของผู้เช่าในการปฏิบัติตามสัญญาเช่า 

บริษัทจดัการเห็นว่าผู้ เช่า เป็นผู้ เช่าที่ดี ปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญาเช่ามาโดยตลอด โดยเห็นได้

จากผลการด าเนินงานข้างต้น ซึ่งแม้ก าไรจากการด าเนินงานจะลดลงทุกปี จากผลกระทบที่มาจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 แต่ผู้ เช่าก็ยงัคงช าระค่าเช่าแก่กองทุนรวมอย่าง

ครบถ้วนสม ่าเสมอ อีกทัง้ผู้ เช่ามีบคุลากรและทีมงานท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการท าหน้าที่

ดูแลบริหารอสังหาริมทรัพย์ และมีมาตรฐานในการด าเนินงาน (Standard of Operation) ในการจัดหา

ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี ้ผู้ เช่ายังเป็นเจ้าของเดิมของ

โครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ตัง้แต่ก่อนที่จะมีการจัดตัง้กองทุนรวม  ผู้ เช่าจึงเป็นผู้ ที่มี 

ความช านาญในการบริหารทรัพย์สินในโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เป็นอย่างดีมากกว่าผู้ เชา่

รายอื่นๆ 

อย่างไรกต็าม กองทนุรวมได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาด าเนนิการหากเกดิกรณีที่ผู้ เชา่ราย
ปัจจบุนัไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาเช่าทรัพย์สินได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จากการก าหนดหน้าที่ของผู้ เช่าตามสัญญาเช่าได้ก าหนดให้ผู้ เช่าช าระค่าเช่ารายเดือนภายใน
วนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป ถ้าหากผู้ เช่าผิดนดัการช าระค่าเช่า กองทนุรวมจะพิจารณาแจ้งผู้ เช่าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรโดยก าหนดเวลาให้ผู้ เช่าด าเนินการช าระค่าเช่าต่อไป 

ถ้าผู้ เช่าไม่ช าระค่าเช่าตามระยะเวลาที่กองทุนรวมก าหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว กองทุนรวมจะ
พิจารณาใช้สิทธิในการด าเนินการตามความเหมาะสม ดงันี ้

1) พิจารณาหักค่าเช่าจากเงินมัดจ าการเช่าตามจ านวนเงินค่าเช่าที่ครบก าหนด และผู้ เช่ามี
หน้าที่จะต้องเติมเงินมดัจ าการเช่าให้ครบ 70 ล้านบาทภายใน 15 วนั หรือ 

2)  พิจารณาหกัเงินปันผลของกองทนุรวมที่จ่ายให้แก่บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั หรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนั (ถ้ามี) ซึง่ได้ให้กองทนุยึดถือไว้ โดยหกัเงินตามจ านวนค่าเช่าที่ค้างช าระ หรือ 
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3) พิจารณาด าเนินการบงัคบัหลกัประกนัซึง่เป็นหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ หรือ 
4) กองทุนรวมอาจพิจารณาฟ้องร้องผู้ เช่าต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากการผิดสัญญาเช่า

ทรัพย์สินได้ 

ทัง้นี ้การพิจารณาด าเนินการตามแนวทางดงักล่าว กองทุนรวมจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ตามสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในขณะนัน้ ทัง้นี ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมจะต้องพิจารณาบอกเลิกสัญญาเช่าแล้วกองทุนรวมจะพิจารณาสรรหาผู้ เช่า 
รายใหม่ที่มีคณุสมบตัิแทนผู้ เช่าเดิมไปในคราวเดียวกนัด้วย 

ตามที่  กองทุนรวมได้ รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันที่  28 กันยายน 2563  
อนุมตัิข้อเสนอการขอปรับเงื่อนไขการช าระค่าเช่าของ บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (“ผู้ เช่า”) โดยผู้ เช่าได้ตกลงโอนสิทธิการถอนเงินให้แก่กองทุนรวมจ านวน 142,000,000 บาท  
จากบญัชีเงินฝากธนาคารซึง่ใช้เป็นประกนัหนงัสือค า้ประกนัท่ีผู้ เช่าได้ส่งมอบให้แก่กองทนุรวมตามสญัญาเชา่ 
โดยการโอนสิทธิการถอนเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัในวนัที่ 30 ตุลาคม 2564 และยินยอมให้กองทุนรวมถอนเงิน
ในบญัชีดงักล่าวมาหกัช าระหนีต้ามล าดบัดงันี ้ 

1. ค่าเช่าช่วงที่ 1 ค่าเช่าช่วงที่ 3 และค่าเช่าช่วงที่ 4 ที่พักไว้ ตามข้อเสนอการขอปรับเงื่อนไข 
การช าระค่าเช่า  

2. คืนเงินมดัจ าให้เต็มจ านวนตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่า  
3. คืนเงินปันผลอนัเป็นหลกัประกนัตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีผู้ เช่าขอเบิกใช้ไป  

ทางกองทุนรวมได้ถอนและรับเงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งใช้เป็นประกันหนังสือ 

ค า้ประกนัดงักล่าว ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว  

โดยกองทนุรวมได้รับคา่เชา่ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ตามสญัญาเชา่ทรัพย์สินจากผู้ เชา่โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

 

รายการ 

ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่ 
วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ยอดตามสัญญาเช่า* 
ยอดที่ได้รับจริง*  

ช าระ ยกเว้น ความต่าง 

ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์     86,156,903.22 บาท 70,518,580.64 บาท  15,638,322.58 บาท 0 
    ค่าเช่าสงัหาริมทรัพย์  
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

    57,437,935.49 บาท 47,012,387.10 บาท  10,425,548.39 บาท 
 

0 

ยอดรวม 143,594,838.71 บาท 117,530,967.74 บาท  26,063,870.97 บาท 0 

*ค่าเช่าตามสญัญาเช่าสะท้อนส่วนลดตามบนัทึกข้อตกลงการปรับเงื่อนไขการช าระค่าเช่า ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่  

 29 ตลุาคม 2564 ส่วนค่าเช่าระหว่างวนัที่  30 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นอตัราค่าเช่าปกติ 
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2.5.4 สรุปสาระส าคัญของข้อตกลงตามการรับประกันค่าเช่าและข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประกันรายได้ 

-ไม่มี- 

2.6 การกู้ยืมเงนิและข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิ 

-ไม่มี- 

3. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

3.1 ภาพรวมของธุรกิจในประเทศไทย 

ในปี 2564 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) รายงานว่า เศรษฐกิจไทยขยายตวั

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 โดยมลูค่าการส่งออกสินค้า การอุปโภค บริโภคภาคเอกชน 

และการลงทุนรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.8 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ตามล าดบั อัตราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 1.2 

และดลุบญัชีเดินสะพดัขาดดลุร้อยละ 2.2 ของ GDP 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ 

ประกอบด้วย (1) การปรับตวัดีขึน้ของอุปสงค์ภายในประเทศ (2) การฟืน้ตวัของภาคการท่องเที่ยว (3) การขยายตวัอย่าง

ต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า และ (4) แรงขับเคล่ือนจากการลงทุนภาครัฐ ทัง้นี ้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูป

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะขยายตัวร้อยละ 4.9 การอุปโภค บริโภค และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 และ    

ร้อยละ 3.8 ตามล าดับ ส่วนการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียคาดว่าอยู่ในช่วง   

ร้อยละ 1.5 – 2.5 และดลุบญัชีเดินสะพดัคาดว่าจะเกินดลุร้อยละ 1.5 ของ GDP 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัมีข้อจ ากดัและความเส่ียงที่อาจส่งผลต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในปี 2565 ได้แก่ 

(1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (2) แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึน้ตามการ

เพิ่มขึน้ของราคาพลงังานและราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากดัต่อการฟืน้ตวัของอุปสงค์ในประเทศ          

(3) เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจากการเพิ่มขึน้ของภาระหนีสิ้น (4) แรงขบัเคล่ือนจากการ

ขยายตัวของภาคการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยงัมีความเส่ียง และ (5) ความเส่ียงจากความผันผวนของ

เศรษฐกิจและการเงินโลก 
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แผนภาพ 3.1 อตัราการเติบโตของ GDP (2551-2565F)  

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

ในปี 2564 มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจ านวน 0.43 ล้านคน ลดลง

ร้อยละ 93.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 โดยการแพร่ระบาดขยายตวั

เป็นวงกว้างไปยังเกือบทุกภูมิภาคของโลก ท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี

คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา 5.5 ล้านคน จากการประเมินสถานการณ์

อตุสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

แผนภาพ 3.2 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2557-2565F) 

 
 

หมายเหต:ุ P หมายถึง ข้อมูลเบ้ืองต้น ณ กุมภาพนัธ์ 2565 
ที่มา: กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา 
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ส าหรับด้านรายได้จากการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2563 ประเทศไทยได้รับรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทัง้สิน้ 24,974.31 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 91.95 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 

สายพนัธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 โดยการแพร่ระบาดขยายวงกว้างไปยงัเกือบทกุภมูิภาคของโลก ท าให้อตุสาหกรรมท่องเที่ยว

ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่าปี 2565 จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 

4.7 แสนล้านบาท จากการประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

แผนภาพ 3.3 รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (2557-2565F)  

 
หมายเหต:ุ P หมายถึง ข้อมูลเบ้ืองต้น ณ กุมภาพนัธ์ 2565 
ที่มา: กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา 

 

ส าหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2564 มีแนวโน้มดีขึน้ โดยปัจจยัสนบัสนุน มาตรการกระตุ้น

การท่องเที่ยวภายในประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกนั และโครงการคนละคร่ึงมีส่วน

ช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการกลับมาด าเนินมาตรการเปิดประเทศเพื่อรับนกัท่องเที่ยว

ต่างชาติที่ได้รับวคัซีนแล้วโดยไม่ต้องมีการกกัตวัผ่านมาตรการ Test & Go อย่างต่อเนื่องนบัตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

ขณะเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นต้นทางของนักท่องเที่ยวยังคงผ่อนคลายการเดินทางระหว่าง

ประเทศ อย่างต่อเนื่องและหลายประเทศในภมูิภาคเร่ิมเปิดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึน้ 
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3.2    ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา 

ตามข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2564 มีจ านวนผู้ เยี่ยมเยือนทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

เดินทางไปจ านวนผู้ เยี่ยมเยือนจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา  จ านวน 387,667 คน 1,148,304 คน และ 

676,324 คน ตามล าดบั ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อเทียบกบัปี 2563 

จ านวนผู้ เยี่ยมเยือนจังหวัดกระบี่ลดลงร้อยละ 75.20 จังหวัดภูเก็ตลดลงร้อยละ 71.32 และ จังหวัดพังงาลดลงร้อยละ 

44.26  

ในปี 2564 จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา มีรายได้จากผู้ เยี่ยมเยือนจ านวน 4,494 ล้านบาท 

21,320 ล้านบาท และ 2,750 ล้านบาทตามล าดบั ลดลงต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 

เมื่อเทียบกบัปี 2563 ลดลงร้อยละ 84.52, 80.34 และ 76.55 ตามล าดบั 

แผนภาพ 3.4 จ านวนผู้เย่ียมเยือนจังหวดักระบี่ จังหวดัภูเกต็ และจังหวดัพงังา (2556-2564P)  

 
 
หมายเหต:ุ P หมายถึง ข้อมูลเบ้ืองต้น ณ กุมภาพนัธ์ 2565 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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แผนภาพ 3.5 รายได้จากผู้เย่ียมเยือนจังหวดักระบี่ จังหวดัภูเก็ต และจังหวดัพังงา (2556-2564P)  

 
หมายเหต:ุ P หมายถึง ข้อมูลเบ้ืองต้น ณ กุมภาพนัธ์ 2565 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

จากข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในปี 2563 อัตราการเข้าพักเฉล่ีย (Occupancy Rate)  

ในสถานพักแรมในจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงาอยู่ที่ร้อยละ 6.05 ร้อยละ 7.75 และ ร้อยละ 11.92 

ตามล าดบั ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีจ านวนผู้ เยี่ยมเยือนรวมทัง้สามจงัหวดัลดลงเหลือจ านวน 2,212,295 คนและ

รายได้จากการท่องเที่ยวของทัง้สามจงัหวดัปี 2563 ลดลงเหลือจ านวน  28,564 ล้านบาท 
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หน่วย: ล้านบาท 
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แผนภาพ 3.6 อัตราการเข้าพักแรมจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา (2556-2564P) 

 
หมายเหต:ุ P หมายถึง ข้อมูลเบ้ืองต้น ณ กุมภาพนัธ์ 2565 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

ส าหรับแนวโน้มในปี 2564 ของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดักระบี่ จงัหวดัภเูก็ต และจงัหวดัพงังา ยงัมีอีกหลายปัจจยั 

ทัง้ปัจจยัที่สนบัสนนุต่ออตุสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศจากรัฐบาลตามโครงการ

ต่างๆ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกนั โครงการทวัร์เที่ยวไทย รวมถึงการกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

เช่น โครงการคนละคร่ึง และจ านวนการฉีดวคัซีนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยที่อาจกระทบกับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เช่น การระบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทัว่โลกและเป็นอุปสรรคต่อ

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ว่าจะมีการกลายพนัธุ์อีก

หรือไม่ เนื่องจากจะมีผลต่อประสิทธิภาพของวคัซีน ภาครัฐจึงมีการสลบัใช้ระหว่างมาตรการผ่อนปรนและเข้มงวดตาม

สถานการณ์ของโรคส่งผลให้เศรษฐกิจไม่สามารถฟืน้ฟไูด้อย่างเต็มที่ 
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4. ปัจจัยความเสี่ยง 

4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินและการด าเนินธุรกิจของทรัพย์สิน 

4.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนมีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก 

นอกจากนีอ้สังหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจัย มหภาคอื่น ๆ เช่น  

การวางผังเมือง การได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่สงบ  

ในประเทศ เป็นต้น อนัอาจจะส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมท่องเที่ยว 

4.1.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขนัที่สงูขึน้ 

ผลประกอบการของทรัพย์สินอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย์ การเพิ่มขึน้ของ

จ านวนผู้ประกอบการในตลาด การเพิ่มขึน้หรือลดลงของจ านวนนกัท่องเที่ยว การที่มีจ านวนผู้ประกอบการในตลาด

เพิ่มขึน้จะส่งผลให้อปุทานของตลาดเพิ่มขึน้ ท าให้มีการแข่งขนัสงูขึน้ 

ส าหรับกองทุนรวม เนื่องจากรายได้หลักจะมาจากค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและ  

ผู้ เช่า ดงันัน้ผลประกอบการของกองทนุรวมจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการแข่งขนัดงักล่าวข้างต้น 

4.1.3  ความเสี่ยงที่เกิดขึน้เมื่อต้องมกีารปรับปรุงโรงแรม 

โรงแรมแต่ละแห่งจะต้องซ่อมแซมและปรับปรุงโรงแรมให้ดใูหม่ ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความพอใจของ

ลูกค้าอยู่ เสมอ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือ  

การซ่อมแซมบ ารุงรักษาประจ าปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงแรมมากนกั ยกเว้นในกรณีที่เป็น

การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซึง่เป็นการปรับปรุงเพื่อเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในโรงแรมหรือเป็นการ

เปล่ียนงานระบบส าคญัของโรงแรม โดยการปรับปรุงซ่อมแซมนัน้ จะด าเนินการตามระยะเวลาที่ผู้บริหารโรงแรมหรือ

ผู้ เช่าเห็นว่าเหมาะสมและกองทุนรวมยอมรับ และโดยปกติโรงแรมจะไม่มีการหยุดด าเนินการในระหว่างช่วงการ

ปรับปรุงนัน้ ๆ การปรับปรุงจะด าเนินการเป็นส่วน ๆ เฉพาะพืน้ท่ีที่ต้องการปรับปรุงเท่านัน้ ดงันัน้ผลกระทบต่อรายได้

ของโรงแรมจะเกิดขึน้เฉพาะพืน้ท่ีที่มีการปรับปรุง 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของ

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนที่อาจจะเกิดขึน้นัน้จะส่งผลที่ดีในการประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้า

ลงทุนในระยะยาว ทัง้นี ้กองทุนรวมจะด าเนินการให้มีการก าหนดงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง การ

วางแผนงาน ก าหนดระยะเวลาล่วงหน้า ศึกษาผลกระทบต่อรายได้และประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
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จากการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ รวมถึงการปรับปรุงหรือ

เปล่ียนระบบสาธารณูปโภคที่ส าคัญของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ทัง้นี ้เพื่อลดระยะเวลาในการ

ด าเนินการและลดผลกระทบที่อาจมีขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนและผลกระทบต่อ

ลกูค้า รวมถึงในการปรับปรุงซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน จะด าเนินการเฉพาะพืน้ที่ที่มีการปรับปรุง

ซ่อมแซมเท่านัน้ ซึ่งทรัพย์สินจะได้รับผลกระทบดงักล่าวเฉพาะพืน้ที่ที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมเท่านัน้  อย่างไรก็ดี ใน

การจดัหาประโยชน์ของกองทุนตามสญัญาเช่า ได้ก าหนดให้ผู้ เช่ามีหน้าที่ในการดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุงทรัพย์สินที่

เช่า โดยเป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าทัง้สิน้ โดยในช่วงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจดัหารายได้ของกองทนุรวม

เนื่องจากผู้ เช่ายงัคงมีหน้าที่ในการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่า 

4.1.4 ความเสี่ยงจากการลดลงของระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักและการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ปริมาณลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้ห้องพัก แม้จะมีทัง้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างไร 

ก็ตามเนื่องจากโครงการตัง้อยู่ในประเทศไทย ดังนัน้ การด าเนินกิจการของผู้ เช่าจึงขึน้อยู่กับปัจจัยการลงทุน  

การประกอบกิจการในประเทศไทย และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย ทัง้นีใ้นกรณีที่มีการลงทุน 

หรือการประกอบกิจการในประเทศไทย ลดลงไม่ว่าด้วยสาเหตใุด ๆ ก็ตามอาจท าให้จ านวนนกัท่องเที่ยวและนกัธุรกิจ

ที่เดินทางเข้ามาหรือเดินทางภายในภมูิภาคมีจ านวนลดลง การด าเนินกิจการของผู้ เช่าอาจได้รับผลกระทบในทางลบ

จากเหตุการณ์ใด ๆ ที่ลดความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที่ประกอบธุรกิจ สถานที่ ประกอบกิจการ 

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เช่นการเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มมุมองที่เป็นทางลบของชาวต่างประเทศเก่ียวกับประเทศไทย ผลกระทบจาก

การก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค ภัยธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบจากความเส่ียง

เก่ียวกับอธิปไตย และสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยด้วย ดังนัน้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสภาวะ

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบรุนแรง ซึง่จะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทาง

การเงินของผู้ เช่าซึง่ย่อมจะส่งผลกระทบต่อกองทนุรวมด้วย 

4.1.5 ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทนุรวมจากความสามารถของผู้บริหารโครงการ 

ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับนัน้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ซึ่งส าหรับ

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรกนัน้ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด จะแต่งตัง้ Holiday Inns (Thailand) Ltd. เป็น

ผู้บริหารโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.4.2 ข้อมูลทั่วไปของ

โครงการโรงแรม พีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท โดยผู้บริหารโครงการจะมีหน้าที่ต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมตามที่บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั จะมอบหมายให้ รวมถึงการร่วมก าหนดนโยบายการประกอบ
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ธุรกิจของทรัพย์สินดังกล่าว ดังนัน้ การบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้ บริหารโครงการจะส่งผลโดยตรงต่อผล

ประกอบการบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั ซึง่มีผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าของกองทนุรวม 

นอกจากนี ้หากผู้บริหารโครงการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารโครงการเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผล

หนึ่ง บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด อาจไม่สามารถแต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อท าหน้าที่บริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้า

ลงทุนครัง้แรกได้ดีเทียบเท่ากับการบริหารจัดการของผู้ บริหารโครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมี

นยัส าคญัต่อผลประกอบการ ฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสญัญาบริหารทรัพย์สินท่ีทางบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั จะเข้าท ากบัผู้บริหารโครงการ 

เป็นสัญญาที่มีอายุค่อนข้างยาว โอกาสที่ผู้บริหารโครงการจะเปล่ียนไปเป็นบุคคลอื่นที่ไม่มีความเก่ียวข้องกับ

ผู้บริหารทรัพย์สิน ในระยะแรกของการลงทนุของกองทนุรวมนัน้ค่อนข้างต ่า อีกทัง้ เจ้าของทรัพย์สินเดิมและผู้บริหาร

โครงการดงักล่าวข้างต้น มีความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจที่ดีกนัมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้โอกาสที่ผู้บริหารโครงการจะไม่ปฏิบตัิ

หน้าที่ตามสญัญาจ้างบริหารลดน้อยลง 

ทัง้นี ้กองทุนรวมสามารถบอกเลิกสัญญาเช่ากับบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ในกรณีที่บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ 

จ ากัด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งเป็นสาระส าคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า ซึ่งส่งผลเป็นต้นเหตุท าให้

สัญญาบริหารที่บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ว่าจ้างให้ผู้บริหารโครงการ สิน้สุดลงก่อนวนัหมดอายุสัญญาบริหารได้ 

(เป็นเหตุของการผิดสญัญาที่ไม่สามารถแก้ไขเหตดุงักล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด) และอาจส่งผลให้ผู้บริหาร

โครงการสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ได้ 

4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 

4.2.1  ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่า 

ค่าเช่าที่กองทุนรวมได้รับจากบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ตามสัญญาเช่าเป็นที่มาของรายได้หลักของ  

กองทุนรวม รายได้ของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบโดยตรง หากบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด มีปัญหาทางการเงิน

ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระค่าเช่า หรือ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ไม่ช าระค่าเช่า หรือ บริษัท พีพี 

ฮอลิเดย์ จ ากัด ยอมยกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนดและกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทน บริษัท พีพี 

ฮอลิเดย์ จ ากดั ได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สินโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์  

รีสอร์ท ได้ตกลงมอบค่ามัดจ า จ านวน 70,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันการช าระ  

ค่าเช่าคงที่ส าหรับทรัพย์ที่เช่าไว้ตลอดอายุของการเช่า และหนังสือค า้ประกันออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็น

หลกัประกันการช าระค่าเช่าคงที่ส าหรับทรัพย์ที่เช่าเป็นรายปีตลอดระยะเวลา 6 (หก) ปีแรกของการเช่า โดยมีวงเงิน

ค า้ประกันเท่ากบัค่าเช่ารวมทัง้ปีในปีนัน้ โดยกรณีที่กองทุนรวมได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเช่า 
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รวมถึงการไม่ช าระค่าเช่าแก่กองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิหกัค่าเสียหายรวมถึงค่าเช่าที่ถึงก าหนดช าระและคงค้าง

ช าระจากเงินค่ามัดจ าและตามหนังสือค า้ประกันได้ โดยผู้ เช่าต้องวางเงินค่ามัดจ าเพิ่มเติมให้เต็มตามจ านวนที่

ก าหนดไว้ ภายใน 15 วนั หลงัจากที่ได้รับแจ้งจากกองทุนรวม และต้องส่งมอบหนงัสือค า้ประกันใหม่ให้ครอบคลุม  

ค่าเช่ารวมทัง้ปีในปีนัน้ 

ทัง้นี ้กองทุนรวมสามารถใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่าที่มีอยู่กับ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ในกรณีที่ 

บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ท าผิดสัญญาและสามารถน าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนมาให้ผู้ อื่นเช่าหรือขาย

ทอดตลาดได้ อีกทัง้ กองทุนรวมยงัมีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั 

ซึง่เป็นหน้าที่ท่ีบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั จะต้องปฏิบตัิตามภายใต้สญัญาเช่าในฐานะผู้ เช่า เช่น บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ 

จ ากัด จะไม่ให้กู้หรือให้สินเชื่อใด ๆ แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ เป็นการให้กู้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือกองทุนรวมที่จะไม่กระทบ

กับความสามารถในการช าระค่าเช่า และบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด จะไม่เข้าค า้ประกันบุคคลใด ๆ เว้นแต่เป็นการ

ด าเนินการตามปกติวิสยัของธุรกิจ หรือเมื่อได้รับอนญุาตจากกองทนุรวม 

4.2.2 ความเสี่ยงจากสัญญา 
1. ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาและยกเลิกสัญญาเช่า 

เนื่องจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการน าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว

ออกให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมเพื่อการจดัหาผลประโยชน์ โดยที่ผลประกอบการและรายได้ของกองทนุ

รวมมาจากรายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่า ดงันัน้ ค่าเช่าที่กองทนุรวมจะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่าจึงเป็นท่ีมา

ของรายได้หลกัของกองทุนรวม หากผู้ เช่าทรัพย์สินบอกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา

อันเป็นการผิดสัญญา หรือกรณีที่เกิดเหตุผิดสัญญากองทุนรวมอาจต้องบอกเลิกสัญญา และอาจใช้เวลาหา

บุคคลอื่นเพื่อเข้ามาเป็นคู่สญัญารายใหม่ของสญัญาเช่าเพื่อเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไป ซึ่งบุคคลดงักล่าวอาจไม่มี

คณุสมบตัิหรือความสามารถที่เหมือนกับผู้ เช่าเดิม และอาจส่งผลให้กองทนุรวมได้รับผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่า

ที่จะได้รับ  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ เช่าผิดสญัญาเช่าและกองทนุรวมได้บอกเลิกสญัญาเช่าแล้ว กองทนุรวมมีสิทธิยึดเงนิ

มดัจ าและหลกัประกัน ท่ีกองทุนรวมมีอยู่เพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่าและค่าเช่าค้างช าระก่อนบอก

เลิกสญัญาเช่ารวมทัง้ค่าชดเชยความเสียหายต่างๆ อนัเกิดจากการผิดสญัญาเช่า ซึ่งจะสามารถท าให้กองทุน

รวมยังคงมีเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้จากเงินมัดจ าดงักล่าวจนกว่าจะหาผู้ เช่ารายใหม่ได้  ทัง้นี ้ตลอด

อายุของสัญญาเช่ากองทุนรวมมีเงินมัดจ าอยู่จ านวน 70,000,000 บาท หรือคิดเป็นค่าเช่าที่มีระยะเวลา

ประมาณ 6 เดือน และในช่วงของระยะเวลาการเช่าตัง้แต่ปีที่ 1 - 6 กองทุนรวมมีหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งเป็น

หนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารพาณิชย์ที่มีมลูค่าเท่ากบัค่าเช่าต่อปี 
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2. ความเสี่ยงที่กองทุนรวมอาจไม่ได้รับรายได้หรือรายได้ค่าเช่าลดลงภายหลังครบอายุสัญญาเช่า 

สญัญาเช่าที่ดินและอาคารโครงการโรงแรมระหว่าง กองทุนรวมและผู้ เช่าซึง่เป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม 

มีก าหนดระยะเวลาการเช่าจ านวน 3 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ท าสญัญา แม้ว่าผู้ เช่าตกลงให้ค ามัน่แก่กองทนุรวมว่าจะ

เช่าทรัพย์สินที่เช่าจากกองทุนรวมภายหลังสิน้สุดระยะเวลาการเช่า แต่ผู้ เช่าอาจผิดสัญญาโดยไม่ต่ออายุ

สญัญาเช่าดงักล่าว กองทุนรวมจึงอาจมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับรายได้ค่าเช่าหรือได้รับค่าเช่ าจากผู้ เช่าลดลง 

เนื่องจากรายได้ค่าเช่าของกองทุนรวมจะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานจริง ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงอาจได้รับ

ผลกระทบเนื่องจากผลตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุคาดว่าจะได้รับอาจไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ 

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมอาจหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทน โดยกองทนุรวมอาจต้องใช้เวลาหาบคุคลอื่นเพื่อเข้า

มาเป็นคู่สญัญารายใหม่ของสญัญาเช่าเพื่อเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไป ซึ่งบุคคลดงักล่าวอาจไม่มีคุณสมบตัิหรือ

ความสามารถที่เหมือนกบัผู้ เช่าเดิม 

4.2.3 ความเสี่ยงจากการประกนัภัย 

ส าหรับทรัพย์สินซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของกองทนุรวมนัน้ กองทนุรวมได้จดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวินาศภยั

ต่าง ๆ โดยมีวงเงินประกันไม่ต ่ากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์การเปล่ียนใหม่ส าหรับ  

ส่ิงที่ เ สียหาย (Replacement Cost Evaluation) ตามที่ระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จัดท าขึน้ 

ฉบับล่าสุด และอาจจะให้มีการประกันภัยการก่อวินาศกรรม ( Terrorist Insurance) ที่จ าเป็นและสมควร  

เพื่อคุ้ มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะก าหนดให้  

กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

นอกจากนี  ้ในส่วนการน าทรัพย์สินของกองทุนรวมออกให้เช่าหรือให้เช่าช่วง (แล้วแต่กรณี)นัน้  

กองทุนรวมได้ด าเนินการให้ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงจัดให้มีการท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public 

Liability Insurance) เพื่อคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ต่อทรัพย์สิน

ของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อหรือความบกพร่องของทรัพย์สินที่เช่าซึ่งกฎหมายได้

ก าหนดให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายภายใต้วงเงินประกัน ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมให้ความเห็นชอบ 

รวมถึงจะด าเนินการให้ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงจัดให้มีการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 

Insurance) เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อเนื่องจากความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เช่า โดยมีวงเงินประกันไม่ต ่า

กว่าค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งคงต้องจ่ายต่อไปในระหว่างที่ธุรกิจหยุดชะงกั รวมถึงผลก าไรที่ขาดหายไป ตามที่กองทุนรวม

คาดว่าจะได้รับในช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า 

ดงันัน้ หากเกิดเหตุการณ์ที่มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภยั หรือความเสียหายนัน้เกิน

กว่าวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้ ให้เช่าหรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้
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ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม และอาจท าให้

รายได้ในอนาคตไม่เป็นไปตามประมาณการท่ีคาดไว้ 

4.2.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงจะรับโอนหรือด าเนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  

จากกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม หากผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงไม่ได้รับใบอนญุาตประกอบ

ธุรกิจโรงแรมหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วงถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ จะมี

ผลกระทบในทางลบต่อผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วง 

กล่าวคือจะท าให้ ผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงไม่สามารถด าเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ และอาจเป็นผลให้  

ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สญัญาเช่าและ/หรือสญัญาเช่าช่วงได้ 

อย่างไรก็ดี กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ เช่าจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการ

ประกอบธุรกิจโรงแรมและการจัดการผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ครบถ้วนทุกช่วงเวลา และกองทุนรวมไม่อาจ

รับประกันว่า ผู้ เช่าจะไม่ถูกร้องเรียนหรือได้รับโทษทางกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวในอนาคต รวมถึงผู้ เช่าอาจมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  รวมถึงการดูแลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้

ถกูต้องตามกฎหมาย ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกจิการโรงแรม และอาจเป็นผลให้ผู้ เช่าไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สญัญาเช่าและ/หรือสญัญาเช่าช่วงได้ 

การท่ีผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สญัญาเชา่และ/หรือสญัญา

เช่าช่วงได้ จะเป็นเหตุเลิกสญัญาและกองทุนจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเช่าและ/หรือสญัญาเช่าช่วงได้  อนึ่ง จนกว่า

กองทุนด าเนินการหาคู่สญัญารายใหม่แทนผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วง และสามารถเจรจาตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่ได้

ส าเร็จ กองทนุจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการผิดสญัญาและมีสิทธิบงัคบัหลกัประกัน 

ซึ่งหากกองทุนไม่สามารถใช้บังคบัหลักประกันได้ตามขัน้ตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น 

หรือไม่สามารถหาคู่สัญญารายใหม่เพื่อมาบริหารทรัพย์สินที่ลงทุนที่ได้รับอนุญาตได้ภายในเวลาอันควร หรือไม่

สามารถเจรจาตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ในสัญญาฉบับใหม่โดยมีข้อก าหนดที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนได้ กระแส

รายได้ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลประกอบการของ

กองทนุ 

ในกรณีที่ต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากกรณีดังกล่าวข้างต้น เงินลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับคืน  

จะเป็นไปตามยอดเงินคงเหลือหลงัจากการช าระบญัชี ดงันัน้ ในกรณีดงักล่าวนีผู้้ ถือหน่วยลงทนุจึงอาจมีความเส่ียงที่

จะได้รับเงินลงทนุคืนในจ านวนที่ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทนุ (ต ่ากว่า 10 (สิบ)) บาท 
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4.2.5 ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการได้เข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายกบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ให้

สญัญาแก่กองทนุรวม และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุและการบริหารของกองทนุรวมเพื่อประโยชน์

ในการจดัหาจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม และผกูพนัให้คู่สญัญาปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญา 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก าหนดในสัญญา คู่สัญญาอาจปฏิบัติผิดสัญญาหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ  

อนัเป็นเหตแุห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นว่านี ้แม้กองทนุรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญาเรียค่าเสียหาย 

รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์ก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่คู่สญัญาผิดสญัญาดงักล่าว ท าให้กองทุนรวมอาจไม่ได้รับ

ผลประโยชน์หรือบงัคบัการให้เป็นไปตามสญัญาตามที่ก าหนดไว้ดงักล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสิทธิ

ของกองทนุรวมตามข้อก าหนด หรือ คู่สญัญาไม่ช าระค่าเสียหายตามที่กองทนุรวมเรียกร้อง ดงันัน้ กองทนุรวมจึงอาจ

ต้องน าเร่ืองดงักล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาล  ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวบริษัทจดัการไม่

สามารถคาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาในการด าเนินการ และจ านวนเงินที่กองทุนรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความ

เสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ผลแห่งคดีขึน้อยู่กับค าพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีค าพิพากษาให้กองทุนรวม

ชนะคดี กองทุนรวมอาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมี

ความเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจ านวนหรือภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ 

4.2.6 ความเสี่ยงจากความเสียหายอันเกิดจากการผิดค ารับรองของ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก 

เนื่องจากการลงทุนของกองทุนรวมเป็นการลงทนุโดยการซือ้ และ/หรือ รับโอนอสงัหาริมทรัพย์จากเจ้าของ

อสงัหาริมทรัพย์ แม้ว่าเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ได้ให้ค ารับรองเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะลงทุนไว้ในสญัญาจะ

ซือ้จะขายอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่กองทุนรวมยังคงมีความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการผิดค ารับรองดังกล่าว เช่น 

ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีการช ารุด และ/หรือ มีข้อบกพร่องใด ๆ ที่เป็นสาระส าคัญอันเป็นผลให้ไม่

สามารถใช้ประกอบกิจการได้ตามปกติ หรือเอกสารสิทธิที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินดงักล่าวเป็นเอกสารที่ออกมาโดย

หน่วยราชการที่เก่ียวข้องโดยถูกต้อง แท้จริงและมีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลท าให้กองทุนรวม

สญูเสียสิทธิในการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่ออตัราการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทนุในท้ายที่สดุ 

4.2.7 ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้จากการกู้ยืมเงนิ 

ในกรณีที่กองทนุรวมได้ด าเนินการให้มีการกู้ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดที่ก าหนดไว้ในโครงการ กองทนุ

รวมอาจมีความเส่ียงเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอัตรา

ดอกเบีย้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม ท าให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึง
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กองทุนรวมอาจมีความเส่ียงที่จะมีความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถของในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กองทนุรวมจะใช้ความพยายามในการด าเนินการ

ใด ๆ เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว เช่น การป้องกันความเส่ียงจาการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ หรือ การขอขยาย

ระยะเวลาการช าระหนี ้เป็นต้น อย่างไรก็ดีในการด าเนินการใด ๆ ดังกล่าว กองทุนรวมจะด าเนินการโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

4.2.8 ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้จากการสิน้สุดของสัญญาจ้างผู้บริหารโครงการ 

ในกรณีการสิน้สดุของสัญญาจ้างผู้บริหารโครงการไม่ว่าจะเกิดจากผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วง หรือผู้บริหาร

โครงการ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขหรือไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สญัญาวา่จ้าง

ผู้บริหารโครงการได้ เช่น การไม่ช าระค่าจ้างบริหาร การไม่อนุมตัิแผนการปรับปรุงทรัพย์สิน การไม่จดัท าประกันภยั

ตามที่ก าหนด หรือ แผนการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการน าทรัพย์สินออก

หาประโยชน์ได้เนื่องจากจะต้องมีการจดัหาผู้บริหารโครงการรายใหม่ หรือมีการเปล่ียนรูปแบบการบริหารโครงการ

โดยผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงเข้าท าการบริหารโครงการด้วยตนเอง ซึ่งผลกระทบดงักล่าวอาจส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง 

และอาจส่งผลให้ไม่มีการดแูลสภาพทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ รับจ้างบริหารโครงการได้ 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้ก าหนดค่าเช่าเหมาเป็นค่าเช่าแบบคงที่และมีการก าหนดอัตราการช าระ 

ค่าเช่าที่แน่นอนในแต่ละเดือนเพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงของผลกระทบจากการสิน้สุดของสัญญาจ้างบริหาร

โครงการ  ส าหรับการดูแลทรัพย์สินให้ได้มาตรฐานนัน้ กองทุนรวมได้ก าหนดหน้าที่ของผู้ เช่าให้มีการดูแลรักษา

ทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและเหมาะสมกับการใช้งานตลอดอายุสญัญาเช่าโดยมีระดบัคุณภาพและ

มาตรฐานสากลเทียบเท่ากับ Chain “Holiday Inn”  ณ วันที่ท าสัญญาเช่า อีกทัง้ได้ก าหนดหน้าที่ในการส่งคืน

ทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่เช่าในขณะนัน้ตามที่ได้รับการบ ารุงรักษาตามสัญญาเช่า ซึ่งจะไม่ส่งผลต่ อสภาพ

ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะลงทนุมากนกั 

4.2.9 ความเสี่ยงต่อการถูกยกเลกิการใช้ประโยชน์บนที่ดนิที่ครอบครอง 

เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ลงทุน เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน จ านวน 3 แปลง  

ซึ่งมีเนือ้ที่ไม่ติดกันโดยมีที่ดินที่เป็นที่ครอบครองคัน้ระหว่างกลาง โดยที่ดินดังกล่าวปัจจุบันได้ถูกครอบครองและ 

ใช้ประโยชน์โดยบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ซึง่ทางบริษัทฯ ได้ท าการโอนการครอบครองให้แก่กองทุนรวม

ในวันที่ กองทุนรวมได้ลงทุนในโครงการเพื่ อที่ กองทุนสามารถใ ช้ประโยชน์ในที่ครอบครองได้ต่ อ ไป  

แต่เนื่องจากท่ีดินท่ีครอบครองเป็นท่ีดินท่ียังไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ จึงมีโอกาสท่ีอาจจะถูกเพิกถอน 

การใช้ประโยชน์จากหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องได้ ซึง่อาจมีกระทบต่อการใช้ประโยชน์บนพืน้ท่ีดงักล่าวอยู่บ้าง 
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แต่อย่างไรก็ดี  พื น้ที่ครอบครองดังกล่าวเป็นที่ดินที่คั่นกลางระหว่ างท่ีดิน ท่ีเ ป็นกรรมสิทธ์ิของ 

กองทนุรวมและมีลกัษณะเป็นเส้นตรงมีความกว้างเพียงประมาณ 1.30 - 1.80 เมตร จึงไม่ส่งผลต่อการด าเนินกิจการ

ของโครงการมากนัก กองทุนรวมยังสามารถใช้ประโยชน์ในโครงการได้อย่างปกติ  เนื่องจากโครงการ  

มีพืน้ท่ีด้านหน้าติดชายหาดถึงเกือบ 500 เมตร การเข้าสู่โครงการจึงสามารถกระท าได้ทัง้ตลอดแนวชายหาด 

4.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัการลงทนุในหน่วยลงทุน 
4.3.1 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้  

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้ -ผู้ขาย (bid-offer)  

ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ ขาย ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมได้  

อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงที่หน่วยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขาย

ในตลาดรอง 

4.3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการ

ประเมินค่าทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นข้อมลูพืน้ฐาน และมลูค่าสินทรัพย์สทุธิดงักล่าวอาจมีความเส่ียงดงัต่อไปนี  ้

ก. มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจ าหน่าย

ทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทนุรวม 

ข. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม อาจมิใช่มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ซือ้ขายกันจริงในตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย 

นอกจากนี ้ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมอาจด า เนินการให้มีการ 

แปรสภาพหน่วยลงทุนให้เป็นหน่วยทรัสต์และเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ต่อๆ ไป ซึ่งราคาแปรสภาพ

และเสนอขายของหน่วยทรัสต์ดงักล่าวอาจต ่ากว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในขณะนัน้ 

ซึ่งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลงเมื่อด าเนินการแปรสภาพ 

เป็นกองทนุรวม หรือเมื่อด าเนินการขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุ 

4.3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึน้อยู่กับ

ปัจจยัหลายประการ ได้แก่ รายรับและรายจ่ายของกองทนุรวม โดยเฉพาะในกรณีที่รายจ่ายเพิ่มสงูขึน้แต่รายรับ

ยังคงเดิมหรือลง ซึ่งอาจเกิดจากการต้องด าเนินการเพื่อแข่งขันในทางธุรกิจ การเป ล่ียนแปลงกฎหมายและ
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ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองความสามารถของผู้บริหาร  

ในการบริหารทรัพย์สินดงันัน้ จึงมีความเส่ียงที่นกัลงทุนจะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ในปีที่

เกิดเหตุการณ์ หรือกองทนุรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ใน

ปีต่อ ๆ ไป 

4.3.4 ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภท

ต่างๆ ซึ่งเป็นการกระจายความเส่ียง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ต ่ากว่า 

ร้อยละ 75 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ท าให้การลงทนุกระจกุตวัอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวม

ลงทุนเท่านัน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนจึงขึน้อยู่กับผลประกอบการจากการให้เช่าและ/หรือผลด าเนิ นงาน 

ในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุเป็นหลกั 

4.3.5 ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนของกองทุนรวม 

ก่อนการลงทุน บริษัทจัดการได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินนัน้ ๆ โดยท าการ

ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา และรายงาน

ทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ  อย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตัง้ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อศกึษาตรวจสอบ

ใบอนุญาต เอกสารที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การกระท าดงักล่าวมิได้เป็นการประกันว่า ทรัพย์สิน

ดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความบกพร่องที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม 

รายงานของผู้ประเมินราคาและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินชิน้นัน้ ๆ ที่บริษัทจัดการใช้เป็นพืน้ฐาน  

ในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจไม่ครอบคลุม มีข้อบกพร่อง มีความไม่ ถูกต้อง เนื่องจาก 

ความบกพร่องบางอย่างของทรัพย์สินอาจจะตรวจพบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากัด  

ในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบของ  

ทัง้ผู้ประเมินราคา และวิศวกร 

นอกจากนี ้ในการท า Due Diligence ต่าง ๆ ได้มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท าการตรวจสอบ

ใบอนุญาตก่อสร้าง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูล

รายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) นัน้ บริษัทจัดการรวมอสังหาริมทรัพย์ 

อาจไม่สามารถครอบคลุมได้ทัง้หมด ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันที่เก่ียวกับการ 

ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องได้ 
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4.3.6 ความเสี่ยงเร่ืองการเวนคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนทัง้หมดหรือในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ   

           ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน ท าให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่

กองทุนรวมเข้าลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

แม้ในปัจจุบนัไม่ปรากฏว่ามีการเวนคืนทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรกทัง้หมดหรือในส่วนที่เป็น

สาระส าคญั อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีการเวนคืนทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรกภายหลงัที่กองทุน

รวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรกไม่ว่าทัง้หมดหรือในส่วนท่ีเป็น

สาระส าคญั กองทนุรวมจะด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับค่าทดแทนตามจ านวน หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด

ในพระราชบญัญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น

ที่เก่ียวข้อง) (“กฎหมายว่าด้วยการเวนคืน”) 

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมอาจไม่ได้รับค่าทดแทนภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนเลย

เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดในกฎหมายดังกล่าวหรือกองทุนรวมอาจได้รับค่าชดเชย  

ในจ านวนที่ น้อยกว่า  (ก)ค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน และ/หรือ  

(ข) ค่าขาดประโยชน์ที่กองทุนรวมคาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก 

ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อาทิ 

อาจส่งผลให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุได้ตามวตัถปุระสงค์ในการลงทุน 

และรายได้ที่กองทนุรวมคาดว่าจะได้รับเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

4.3.7 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม 

แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้น้อยที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในครัง้แรกจะถูกท าลายหรือเสียหายจาก

ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก  

ถูกท าลายหรือเสียหายจากภยัธรรมชาติ อุบตัิภยั หรือการก่อวินาศกรรมต่าง ๆ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทนุ

อาจเกิดความเสียหาย ก็จ าเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขความเสียหายของทรัพย์สิน โดยอาจมีค่าใช้จ่าย

สูงและต้องใช้เวลานาน และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรก  

ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม อย่างไรก็ดี 

กองทุนรวมได้จดัท าประกันภยัที่ครอบคลมุความเสียหายที่เกิดจากภยัธรรมชาติ อุบตัิภยั และเหตุสดุวิสยัอื่นๆ 

ไว้ส าหรับทรัพย์สินของกองทนุรวม 

4.3.8 ความเสี่ยงด้านภาษี 

ในการขายโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือการขายโอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่  

กองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้หรือขาย

หรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมอาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วนและ
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อัตราค่าธรรมเนียมและอตัราภาษีที่กองทุนรวมจะต้องช าระดงักล่าว รวมถึงภาระภาษีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้อง

ช าระอาจแตกต่างจากอตัราที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั 

นอกจากนี ้ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เก่ียวข้อง

กบัการลงทนุ และ/หรือ การซือ้ขายหน่วยลงทนุ และการได้รับเงินปันผลจากกองทนุรวมอาจเปล่ียนแปลงไปจาก

อตัราที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากรหรือด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4.3.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานบัญชี  

ฉบบัใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ่งเป็นปัจจยัที่กองทุนรวมไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ 

ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ ค าสัง่  

ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

เช่นเดียวกัน ดังนัน้ กองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้  

และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 

4.3.10 ความเสี่ยงทางการเมือง 

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ความแตกแยกในแนวความคิด ความเชื่อ และความไม่แน่นอน  

ในสภาวะทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย 

และอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทนุรวม ทัง้นี ้จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะ

ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมือง  

ของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ  

และการเติบโตของกองทนุรวม 

4.3.11 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหลักทรัพย์ในอนาคตเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) 

เนื่องจากปี พ.ศ. 2556 เป็นปีสุดท้ายที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้มีการจัดตัง้และ 

เพิ่มทุนของ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” ได้ ก่อนที่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะเปล่ียนไปใช้

รูปแบบของ “กองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust  (“กองทรัสต์” หรือ 

“REIT”) ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีความเส่ียงที่จะไม่สามารถเพิ่มทุนและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้

ภายหลงัการเข้าลงทุนครัง้แรก ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนรวมไม่สามารถเพิ่มความหลากหลายของท าเลที่ตัง้ และ

ประเภทของโครงการ และไม่สามารถลดการกระจุกตวัในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง 

ซึง่อาจส่งผลต่อผลประกอบการของกองทนุรวม และผลประโยชน์ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมสามารถเลือกที่จะแปรสภาพเป็นกองทรัสต์ เพื่อรับประโยชน์จากกฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อนญุาตให้กองทนุรวมสามารถเพิ่มทนุได้หลงัจากปี พ.ศ. 2556 และให้กองทนุรวม
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มีความคล่องตัวในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง สามารถเข้าลงทุนได้ในอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย

ประเภทมากกว่ากองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะศึกษาและประเมินผลกระทบจากการ

แปรสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวม ต่อการด าเนินงานของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

ที่จะเกิดขึน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป 

โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างสงูสดุ 

4.3.12 ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและธุรกิจโดยทัว่ไปในประเทศไทยและในต่างประเทศซึง่

ส่งผลต่อประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ราคาเคร่ืองอุปโภคและบริโภค  

ราคาอสังหาริมทรัพย์ และนโยบายต่าง ๆ ทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห่ งประเทศไทย และ

หน่วยงานราชการอื่นตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน สถานะ

ทางการเงินและการลงทุนของกองทุนรวมหรือผู้ เช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกซึ่งจะมีผลต่อ

รายได้ของกองทนุรวม 

5. ข้อพพิาทและข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ 

- ไม่มี -  

6. ข้อมูลส าคัญอื่น 

สรุปเหตกุารณ์ที่มนัียส าคัญที่กระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม (Milestone) ในปีที่ผ่านมา 

วันที่ 28 เมษายน 2564  

  ตามที่ บริษัทจดัการได้ตกลงให้บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด (“ผู้ เช่า”) เช่าทรัพย์สิน ในโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ 

อินน์ รีสอร์ท เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม ตามสญัญาเช่าที่ดินและส่ิงปลกูสร้าง ลงวนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 และ สญัญา

เช่าระบบสาธารณูปโภค ลงวนัที่ 30 ตุลาคม 2558 (ต่อไปจะรวมเรียกว่า “สญัญาเช่า”)  ต่อมากองทุนรวมได้ใช้สิทธิในการต่อ

อายุสัญญาเช่าครัง้ที่ 1 ออกไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ตามบันทึกการใช้สิทธิในการต่อสัญญาเช่าที่ดินและ 

ส่ิงปลูกสร้าง และบันทึกการใช้สิทธิในการต่อสัญญาเช่าระบบสาธารณูปโภค ครัง้ที่ 1 ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งจะครบ

ก าหนดระยะเวลาการเช่าในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2564 นัน้ 

  บริษัทจดัการได้ใช้สิทธิในการต่อสญัญาเช่าโดยให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตอ่ไปตามเงื่อนไขของสญัญาเช่า ซึง่กองทนุ

และผู้ เช่าได้ตกลงจดัท าบนัทึกการใช้สิทธิในการต่อสญัญาเช่า ครัง้ที่ 2 ฉบบัวนัที่ 28 เมษายน 2564 โดยได้ก าหนดระยะเวลา

การเช่าออกไปอีก 3 ปี ตัง้แต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 โดยข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตาม

สญัญาเช่าทกุประการรวมถึงสิทธิในการต่อสญัญาออกไปด้วย 
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วันที่ 8 กันยายน 2564  

บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ เช่าของ โรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี ซึง่

เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้(“กองทุน”) ได้มีหนังสือเร่ือง “ขอความเห็นชอบการ

เปล่ียนผู้บริหารโรงแรม” ลงวนัที่ 1 มีนาคม 2564 มายงักองทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปล่ียนผู้บริหาร (Hotel 

Chain Management) ของโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เกาะพีพี จงัหวดักระบี่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน เป็น Chain 

“AVANI”  

บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเปล่ียนผู้บริหารเป็น Chain “AVANI” เป็นการปฏิบัติตามหนังสือชีช้วน

ส่วนข้อมูลโครงการและเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558  ซึ่งระบุว่า “บริษัท พีพี  

ฮอลิเดย์ จ ากดั จะต้องจดัให้มีผู้บริหารโรงแรมที่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ (Hotel Chain Management) โดยได้รับความ

เห็นชอบจากกองทุน เพื่อบริหารจดัการทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีระดบัคณุภาพและมาตรฐานสากลอย่างน้อย

เท่ากบั “Holiday Inn Resort” หรือโรงแรมในระดบั 4 ดาว ซึง่มีอยู่ ณ วนัท่ีกองทนุรวมได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีเช่า รวมถึงมี

ระดบัคุณภาพและมาตรฐานที่จะมีขึน้ในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ระดบัคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นการยกระดบั

คุณภาพและบริการให้สูงขึน้กว่าเดิม ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบบันีแ้ละระยะเวลาการเช่าที่จะได้มีการขยาย

ออกไป (หากมี) ....”  ซึ่งคณะกรรมการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ของ บลจ.วรรณ พิจารณาแล้วว่า Chain “AVANI” 

 มีระดับคุณภาพและมาตรฐานสากลไม่น้อยไปกว่า “Holiday Inn Resort” หรือโรงแรมในระดับ 4 ดาว อีกทัง้ Chain 

“AVANI” อยู่ในเครือของ Minor International ที่มีประสบการณ์บริหารโรงแรมทั่วโลกกว่า 500 แห่ง ซึ่งจะเป็นผลดีส าหรับ

การด าเนินธุรกิจของโรงแรมซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน จึงได้ให้ความเห็นชอบบริษัทฯ ในการเปล่ียนผู้บริหารโรงแรม

ดงักล่าว และได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 

ทัง้นี ้บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด และ Minor Hotel Group Limited ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริหารโรงแรม (Hotel 

Management Agreement) เมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2564 และได้แจ้งให้กองทนุทราบตามหนงัสือลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2564  โดย

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของโรงแรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Chain “AVANI” ต่อไป 

 

วันที่ 9 ธันวาคม  2564 

บริษัทจัดการได้รับหนังสือเร่ือง ขอเล่ือนการช าระค่าเช่างวดเดือนพฤศจิกายน 2564 และงวดเดือนธันวาคม 2564  
เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ลงวนัที่ 3 ธันวาคม 2564 จากบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด (“ผู้ เช่า”) ในฐานะผู้ เช่าโครงการ
โรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท (“โรงแรม พี พี ฮอลิเดย์”) ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุ  

โดยผู้ เช่าได้ชีแ้จงว่า ตามที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 และรัฐบาลได้ประกาศ
มาตรการอย่างเข้มงวดหลายประการตัง้แต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา อีกทัง้การระบาดระลอกใหม่ในช่วงกลางปี 2564 และ
มาตรการล็อคดาวน์ของภาครัฐ ได้ส่งผลกระทบซ า้เติมต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม จ านวนนกัท่องเที่ยวจงัหวดั
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กระบี่และภูเก็ตในปี 2563 และ ช่วงเดือนมกราคมถึงตลุาคม 2564 ลดลงมากกว่าร้อยละ 70 และร้อยละ 90 เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกันในปี 2562 โดยที่ผ่านมาผู้ เช่าจ าเป็นต้องสลบัปิด-เปิดโรงแรม พี พี ฮอลิเดย์ เป็นระยะเวลานาน ทัง้จากมาตรการของ
ภาครัฐและจากการขาดหายไปของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวหลกัของโรงแรม พี พี ฮอลิเดย์ ท าให้รายได้และ
ผลประกอบการของโรงแรม พี พี ฮอลิเดย์ และผู้ เช่า รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั
รายอื่นๆ ปรับตวัลดลงอย่างรุนแรงและประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องเร่ือยมาจากเหตสุดุวิสยันี ้อย่างไรก็ดี  ผู้ เช่าได้ด าเนินการ
น าเงินฝากธนาคารของผู้ เช่าซึ่งใช้เป็นประกันหนังสือค า้ประกันมาช าระค่าเช่าตามเงื่อนไขที่ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในประเทศไทยดูจะเร่ิมคล่ีคลายและรัฐบาลมีการประกาศเปิดประเทศ
อีกครัง้เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 รวมถึงโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ที่ภาครัฐได้จดัขึน้เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว แต่เนื่องจากกลุ่มลกูค้าหลกัของโรงแรม พี พี ฮอลิเดย์ เป็นนกัท่องเที่ยวจากยโุรปซึง่ก าลงัประสบปัญหาการกลบัมา
ระบาดของ Covid-19 ในหลายประเทศ และนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งยังคงไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้
เนื่องจากมาตรการการห้ามเดินทางเข้าออกของรัฐบาลจีน โรงแรม พี พี ฮอลิเดย์ จึงยังมียอดจองห้องพักในระดับต ่ามาก
ถึงแม้ว่าผู้ เช่าได้พยายามหันมาจับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน แต่ เนื่องจาก
โรงแรม พี พี ฮอลิเดย์ ตัง้อยู่บนเกาะพีพี และต้องพึ่งพาการเดินทางทางน า้เพื่อมาที่โครงการ จึงยังไม่สามารถดึงดูด
นกัท่องเที่ยวได้เท่าที่ควร และสร้างรายได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัผลประกอบการของโรงแรมในช่วงก่อนโรคระบาด อีกทัง้ผู้
เช่ายังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในระหว่างการเตรียมพร้อมเปิดบริการ รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ทรัพย์สินโครงการ 
(Renovation) ในเป็นไปตามมาตรฐานสากลของผู้บริหารโรงแรมใหม่ (AVANI) โดย ที่ผ่านมาผู้ เช่าได้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียน
และกู้ยืมเงินเพื่อประคบัประคองกระแสเงินสดของผู้ เช่าและปฏิบตัิตามสญัญาเช่าอย่างสดุความสามารถตลอดมา 

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น  ผู้ เช่าจึงขอความอนุเคราะห์จากกองทุนในการขอเล่ือนการช าระค่าเช่างวดเดือน
พฤศจิกายน และงวดเดือนธันวาคม 2564 ออกไปเป็นเวลา 6 เดือน โดยผู้ เช่าจะช าระภายในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 และวนัท่ี 
5 มิถุนายน 2565 ตามล าดบั เนื่องจากผู้ เช่าให้เหตุผลว่าเป็นสภาวะเหตุพ้นวิสยัที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อย่างเป็นวงกว้างและอยู่เหนือการควบคมุของผู้ เช่า 

ทัง้นี ้กองทุนอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ เช่าเพื่อหาแนวทางที่จะให้มีผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน

น้อยที่สดุและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยเป็นส าคญั 

 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

บริษัทจัดการได้ด าเนินการเจรจากับบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด เพื่อก าหนดระยะเวลา Lock-up Period เพิ่มเติม

หลังจากที่ครบก าหนด 6 ปี เป็น 9 ปี นับจากวันที่บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจะเพิ่ม

ระยะเวลาอีก 2 (สอง) ครัง้ ๆ ละ 3 (สาม) ปี ตามระยะเวลาสัญญาเช่า ซึ่งจะเทียบเท่ากับตลอดระยะสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด รวมเป็นเวลา 15 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด และกลุ่ม

บุคคลเดียวกับ บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด จะไม่จ าหน่าย จ่าย โอนหน่วยลงทุนดั งกล่าว แต่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปเป็น

หลกัประกันแก่สถาบนัการเงินหรือบุคคลใด โดยแจ้งให้กองทุนรวมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนเป็นระยะเวลาพอสมควร 
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ทัง้นี ้การน าหน่วยลงทนุไปเป็นหลกัประกนัดงักล่าวบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั และกลุ่มบคุคลเดียวกนัของบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ 

จ ากดั จะด าเนินการตกลงกบัคู่สญัญาให้กลุ่มบคุคลเดียวกนัของบริษทั พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ

รวมเป็นผู้ รับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดจากกองทนุรวมตลอดระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุ 

ในการนี ้กองทุนรวมจึงได้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนที่เก่ียวข้องกับสัญญาตกลง

กระท าการ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมดงักล่าว มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่  30 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดตาม

ตาราง “สญัญาตกลงกระท าการ” ในส่วนท่ี 2 หน้าที่ 26)  
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ส่วนที่ 3 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทนุ 

7.1 หน่วยลงทุน 

7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จ านวนเงนิทุนของโครงการ 1,720,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10.00 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุน 172,000,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทนุ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

และไม่ก าหนดอายโุครงการ 

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก 10.00 บาท 

 

7.1.2 ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน 

ราคาปิด ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2564 7.50 บาท 

ราคาสูงสุดของปี 2564 8.70 บาท 

ราคาต ่าสุดของปี 2564 7.25 บาท 

มูลค่าตลาด ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2564 1,290.00 ล้านบาท 

มูลค่าการซือ้ขายของปี 2564 25.34 ล้านบาท 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทนุ 10.3634 บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทนุ 10.7163 บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

 

7.1.3 การลดทุนช าระแล้ว 

- ไม่มี –  
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7.2 โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.2.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทุน  % หน่วยลงทนุ 
1 บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ากดั 43,000,000.00 25.00% 

2  ส านกังานประกนัสงัคม 39,185,700.00 22.78% 

3 บริษัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 17,081,600.00 9.93% 

4 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 11,000,000.00 6.40% 

5 บริษัท ทิพยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 9,800,000.00 5.70% 

6 บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 5,549,000.00 3.23% 

7 บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 4,797,900.00 2.79% 

8 บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 3,038,000.00 1.77% 

9 บริษัทเงินทนุ แอ็ดวานซ์ จ ากดั (มหาชน) 2,300,000.00 1.34% 

10 บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2,000,000.00 1.16% 

 

7.2.2 กลุ่มผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ

หรือการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทจัดการอย่างมีนัยส าคัญ 

-ไม่มี- 

7.3 การจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม  

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

โครงการมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบระยะเวลาบญัชี 

ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วหมายถึง ก าไรสทุธิที่หกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าหรือ

การสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ปรับปรุงด้วย

รายการอื่นตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม 
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2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมดงักล่าวด้วยก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ในรอบ

ระยะเวลาบญัชี ที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการ

จ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่กรณี 

โดยกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้

ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นหนังสือ อีเมล์ หรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และแจ้ง

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชี  

มีมลูค่า ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้

ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิน้ปีบญัชี 

ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้เว้นแต่กรณี

ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม

กฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่าง

อื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

7.3.2 เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

1) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตาม

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัท

จดัการว่ามีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั ใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดเกนิกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น  บริษัทจัดการจะ

ค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ใน

กลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วิ ธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุ น 

แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ (ยอดรวมของจ านวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการ

ได้รับเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด) ทัง้นี ้เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงาน อื่นใดที่เก่ียวข้องจะประกาศ

ก าหนด สัง่การ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 

 2) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุ

ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเป็นบคุคลตามที่ส านกังานประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้

 1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือ  
     กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

 2.  นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 

    3.  บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจ าเป็นและ
สมควร   

  บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 

50 (ห้าสิบ) ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น บริษัทจัดการจะ

ค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ใน

กลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วิ ธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน  

แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ (ยอดรวมของจ านวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการ

ได้รับเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมด) ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องจะประกาศ

ก าหนด สัง่การ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น 

 3)    ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเป็นบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดงักล่าวถือหน่วย
ลงทุนที่รับไว้ตามสญัญารับประกันการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีนบัแต่
วนัท่ีรับหน่วยลงทนุ 

        บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของบคุคลนัน้ 
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4) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว
ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิตามข้อ (1) โดยอนโุลม  

5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และอตัรา
เงินปันผล ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจประกาศโดยวิธีใด
วิธีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้ 

  1. ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ  

  2.  ส่งหนงัสือแจ้ง ผู้ ถือหน่วยที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ ถือหน่วย ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน และ   

   ผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  3. เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

6)  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือ เป็นเช็คขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จา่ยในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

7)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม 

8) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตาม 1) 2) และ 4) บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและ
แยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทนุรวม โดยไม่น ามา
รวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมจนกว่าจะเลิกกองทุนรวมและกองทุนรวมจะไม่น าเงิน
ปันผลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่ส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

7.3.3 ประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง 

ในรอบระยะเวลาด าเนินงานย้อนหลงั 5 ปี ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

กองทนุรวมมีการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

รอบผลประกอบการ 
เงนิปันผล 

(ต่อหน่วยลงทนุ) 
หน่วย วันที่จ่ายปันผล 

1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 0.6900 บาท 1 มี.ค. 2565 

1 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 0.1100 บาท  17 ก.ย. 2564 

1 ก.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 0.1000 บาท 19 มี.ค. 2564 
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รอบผลประกอบการ 
เงนิปันผล 

(ต่อหน่วยลงทนุ) 
หน่วย วันที่จ่ายปันผล 

1 ม.ค. 2563 – 31 ส.ค. 2563 0.2500 บาท  3 พ.ย. 2563 

1 ก.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 0.3700 บาท 18 มี.ค. 2563 

1 ม.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 0.3700 บาท 13 ส.ค. 2562 

1 ก.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 0.3750 บาท 19 มี.ค. 2562 

1 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 0.3650 บาท 12 ก.ย. 2561 

1 ก.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 0.3720 บาท 13 มี.ค. 2561 

1 ม.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2560 0.3650 บาท 8 ก.ย. 2560 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 บริษัทจัดการ 

8.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษทั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 

ที่ตัง้บริษัท เลขที่ 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9,24 ถนน

พระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วันที่จดทะเบียนจัดตัง้บริษทั 19 มีนาคม 2535 

เลขทะเบียนบริษทั 0105535050244 

ทุนจดทะเบียน 105,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 

10,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 

ลักษณะและขอบเขตการด าเนินธุรกิจ ท าหน้าที่เป็นบริษัทจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(Fund Manager) 

โทรศัพท์ 02-659-8888 

โทรสาร 02-659-8860 

เว็บไซต์ www.one-asset.com 

 

 

 

http://www.one-asset.com/
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8.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น 

บลจ.วรรณ จ ากัด ซึ่งท าหน้าที่ เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้เป็นบริษัทจ ากัดซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2535 

โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 105,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,500,000 หุ้ น มูลค่าที่ 

ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการจดัการลงทนุ 

(ก) ผู้ถือหุ้นของบริษทัจัดการ ณ วันที่  21 มนีาคม 2565 

 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1 บริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)*  10,426,905  99.30 
2 นายวอง ไซ ฮงั  25,000  0.24 
3 นางสาวจนัทร์เพ็ญ ชวูงษ์  11,381  0.11 
4 นางสาวพรอมุา เทวาหดุี  9,041  0.09 
5 นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา  6,919  0.07 
6 นางสาวเบญจมาศ สริุยาเดช  6,028  0.06 
7 นางสาวสะการะ ชาติสทุธิพนัธุ์  3,254  0.03 
8 นายสนุทร ธรรมเสต ุ  3,165  0.03 
9 นางสาวเปรวฟ้า กจิรุ่งเรืองศรี  3,108  0.03 
10 นายธวชัชยั อรุณรัตนากร  1,830  0.02 

 รวม 10,496,631 99.97 

หมายเหตุ: *KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยตรงของบริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) โดยถือหุ้นในบริษัท หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 34.97 โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล

ทั่วไปของบริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่  

www.set.or.th 

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือ       
การด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เป็นถือหุ้นรายใหญ่และมีผู้ แทนเข้ามาเป็น

กรรมการของบริษัทจดัการ 

 

http://www.set.or.th/
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8.1.3 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของ บลจ. วรรณ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท    

   และเจ้าหน้าที่บริหารตามโครงสร้างดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ชื่อและต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การด ารงต าแหน่งในปัจจบุัน 

นายจือ้-หง หลนิ 
กรรมการ 

• Doctor of Philosophy in 
Engineering, Economics 
Systems and Operations 
Research, Leland Stanford 
Junior University, U.S.A. 

• กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บริษทั
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั 

• Chief Operating Officer of KGI 
Securities (Thailand) PCL. 

นางนันทรัตน์ สุรักขกะ 
กรรมการ 

• Master of Laws in 
Corporate law and 
Finance from the School of 
Law, Widener University, 
U.S.A. 

• กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บริษทั
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั 

• Executive Vice President of KGI 
Securities (Thailand) PCL. 
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ชื่อและต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การด ารงต าแหน่งในปัจจบุัน 

นางชิง ชิง ล ี
กรรมการ 

• Master of Business 
Administration, Ohio State 
University, U.S.A. 

• กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั 

• Chairman of the Executive 
Board of Directors of KGI 
Securities Investment Trust Co., 
Ltd. 

นายวอง ไซ ฮัง 
กรรมการ 

• Higher Diploma in 
Business Studies from 
Hong Kong Polytechnic 
University, Hong Kong 

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั 

• Chairman of the Executive 
Board of Directors of China-Bio-
Med Regeneration Technology 
Ltd.  

• Director of Hong Kong 
Exchange & Clearing Ltd. 

นายจิน หลง เจิง้  
กรรมการ 

• Bachelor’s degree  
Major: International Trade 
from Tamkang University, 
Taiwan, R.O.C 

• กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุ วรรณ จ ากดั 

• Authorized Director of KGI 
Securities (Thailand) PCL. 

นายพจน์ หะริณสุต 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร/
กรรมการ 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท สาขาการจดัการ
ระหว่างประเทศ King’s 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บริษทั
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั 
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ชื่อและต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การด ารงต าแหน่งในปัจจบุัน 

College, University of 
London 

• Director Certification 
Program (DCP 206/2015) 

นายกฤช ปัทมวชิัยพร
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร
ปฏิบติัการ/กรรมการ 

• ปริญญาโท บญัชีเพื่อการ
ควบคมุและวางแผน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบตัิการ 
และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั 

นายมณฑล จนุชยะ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร
การลงทนุ 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

• Director Certification 
Program (DCP 200/2015) 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
วรรณ จ ากดั 

นายอลงกรณ์  
ประธานราษฎร์นิกร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

• ปริญญาโท สาขากฎหมาย
ธุรกิจ McGeorge School of 
Law, University of the 
Pacific, U.S.A. 

• Director Certification 
Program (DCP 114/2009) 

• รองกรรมการผู้จดัการ กลุ่มจดัการ
อสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ 
จ ากดั 

 

 

8.1.4 หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการและบริหารกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่

กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้

1. การบริหารกองทุนรวม 

1.1. จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตาม

บทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด 
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1.2. จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยมีสาระส าคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญา  

และร่างหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ที่ผ่านการพิจารณาจากส านกังาน 

1.3. จดัส่ง แจกจ่าย และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนท่ีเป็นปัจจบุนัและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชนให้บริษัทจดัการจดัส่งหนงัสือ  

ชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ส านักงานไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนการเร่ิมจัดส่งหรือ

แจกจ่ายหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนและให้จัดส่งเอกสารดงักล่าว

ผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชีช้วนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual 

Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของส านักงานด้วย และหากมีการเปล่ียนแปลง

ข้อมูลดังกล่าว ให้บริษัทด าเนินการให้ข้อมูลที่จัดส่งนัน้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยไม่ชกัช้า

และให้กระท าผ่านระบบงานข้างต้นด้วย 

(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการต้องจดัให้มีการแจกจ่ายข้อมลูที่เป็นสาระส าคญั

เก่ียวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้แก่ผู้ ลงทุนอย่างเพียงพอส าหรับข้อมูลที่เป็น

รายละเอียดโครงการ ให้บริษัทเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ ลงทุนตรวจดูหรือร้องขอได้ ทัง้นี ้ข้อมูล

ดงักล่าวต้องเป็นปัจจบุนั 

(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน

เสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื่อให้

ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่  

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์ 

(ง) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริษัท

จัดการจะด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทราบโดยไม่ชักช้า และไม่เกิน 10 (สิบ) วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ได้รับความ

เห็นชอบจากส านกังานให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้จนกว่าจะเลิกกองทนุรวม 

1.4. ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตัง้บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ ท าหน้าที่ในการจัด

จ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุดงักล่าวต้องไม่มีความสมัพนัธ์
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กับเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนใน

ลกัษณะของการเป็นบคุคลเดียวกนั 

1.5. น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การหาผลประโยชน์  

การซือ้ เช่า จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง่โอนและเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ 

หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่ก าหนดไว้ใน

โครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ด้วย 

1.6. ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุ

ของกองทุนรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการ

จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

1.7. ด าเนินการเพิ่มหรือลดจ านวนเงินทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้  

ในโครงการและ/หรือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

1.8. จดัสรรผลก าไรของกองทนุรวมเพื่อจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.9. จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.10. จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.11. จดัให้มีการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์ ตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต 

1.12. ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียนวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือ 

สอบทานการประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอ านวยความสะดวก

ให้แก่บคุคลดงัต่อไปนี ้

ก. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ในการส ารวจอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มาจากการลงทนุเพื่อการประเมินค่า 
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ข. ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจ

สภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1.13. จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกัน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีการจัด

ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

1.14. เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุนรวม ตามข้อก าหนด เงื่ อนไข 

หลกัเกณฑ์ ท่ีระบไุว้ในโครงการ 

1.15. กระท านิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจกระท าได้

ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

1.16. ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1.17. ด าเนินการเลิกกองทนุรวม ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

2. การรับและจ่ายเงนิของกองทนุรวม 

จดัให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่ก าหนด

ไว้ในโครงการ 

3. การแต่งตัง้บุคคลใด ๆ เพื่อการจัดการกองทุนรวม 

3.1. จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

3.2. แต่งตัง้บคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

3.2.1. บริษัทจัดการรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่ อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไป 

ซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

3.2.2. บริษัทจดัการเพื่อท าหน้าที่ตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 4.2 เพื่อการ

บริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม 

3.3. แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ที่เ ก่ียวข้องว่าด้วยคุณสมบัติผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการ
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เปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไข  

ในการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนจะด าเนินการ

เปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องประกาศ

ก าหนด 

3.4. แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนรวมถึงการเปล่ียนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

และแต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทนุอื่นที่มีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด

แทน และแจ้งการแต่งตัง้ดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

3.5. แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนต่างด้าว  

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรกให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6. แต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ทัง้นีบ้ริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนัน้จะต้องอยู่ในบญัชี

รายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.7. แต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นีผู้้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบตัิ

และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.8. แต่งตัง้ที่ปรึกษา(ถ้ามี) ท่ีท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุรวม 

3.9. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ทัง้นีผู้้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบ

บัญชี รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่ส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศก าหนดแทน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบตัติาม

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.10. แต่งตัง้ผู้ ช าระบัญชีกองทุนรวมเพื่อท าหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 

และหน้าที่อื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ เมื่อยตุิหรือเลิกกองทนุรวม 

3.11. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ที่เก่ียวกับกองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง 

ผู้ เชี่ยวชาญต่าง ๆ ผู้ จัดท าประมาณการ ผู้ ตรวจรับอาคาร ผู้ ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ 

ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 
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4. การด าเนินการอื่นๆ  

4.1. ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวม  

ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า)วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันปิด 

การเสนอขายหน่วยลงทนุ 

4.2. ยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

4.3. ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีที่

หลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถกูท าลาย 

4.4. ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการและน าทรัพย์สิน

ของกองทุนรวมไปฝากไว้กับผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

(ประเทศไทย) จ ากดั 

4.5. จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

4.6. จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดท ารายงานการลงทุนของ 

กองทุนรวมให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

4.7. ค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตาม

ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ มาตรฐานบัญชีที่เก่ียวข้อง หรือประกาศว่าด้วย

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

4.8. แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ภายหลัง 

จากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ ( 4.7)  

อนัมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั 

4.9. จัดท างบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้อง และ/หรือประกาศ

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.

ประกาศก าหนด รวมทัง้จดัท ารายงานของกองทนุรวมทกุสิน้ปีการเงิน และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีการเงิน 

4.10. จัดส่งส าเนารายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน และรายงานการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน

พร้อมด้วยส าเนาเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และจดัท าและส่งสรุป

สาระส าคญัของรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่

วนัท่ีได้รับรายงานดงักล่าว 

4.11. จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั เมื่อมีการลงทนุหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์

หรือสิทธิการเช่า 

(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์  และสัญญาซือ้ เช่า  

รับโอนสิทธิการเช่า  หรือให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

(2) สญัญาเป็นหนงัสือที่แสดงการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ ภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย 

4.12. จดัส่งส าเนาสญัญาดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์   

(1) สญัญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญาหรือ

นบัแต่วนัแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  ในกรณีที่มีการแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อน

การแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  แล้วแต่กรณี 

(2) สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแต่งตัง้ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน  

5 (ห้า) วนัท าการนบัแต่วนัท าสญัญาดงักล่าว 

4.13. รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ สั่งให้ผู้ มีหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญาแต่งตัง้ อาทิเช่น ผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีปรึกษา ผู้คมุงานก่อสร้าง เป็นต้น จดัเตรียม จดัส่ง จดัท ารายงานต่าง ๆ  และ/หรือ

ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

4.14. จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือ 

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานภายใน 15 (สิบห้า)วนั

นบัแต่วนัที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ รวมทัง้จดัให้มี

ข้อมูลที่เป็นสาระส าคญัดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทและส านกังานใหญ่
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ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือ

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นัน้ เพื่อให้ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมี

สาระส าคญัตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็น

สาระส าคญัตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจดัส่งให้ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี  ้ภายในวันท าการถัดจากวันซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก าหนด 

4.15. ด าเนินการขาย / จ าหน่าย / จ่าย /โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดของกองทุนรวมตามที่

เห็นสมควร 

4.16. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

รายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐานและผู้บริหารของ

ฝ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

ชื่อฝ่ายและจ านวนบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ประสบการณ์ท างาน 
ฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพืน้ฐาน (ผู้จดัการกองทุนรวม) 
จ านวนบคุลากร : 4 

นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร 
 
 
 
นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา 
 
 
 
นางสาวอทุยัวรรณ ด ารงวิวฒันกลุ 
 
 
 
นางสาวเมธาวี วงศ์ตาผา 

รองกรรมการผู้จดัการ กลุ่มจดัการอสงัหาริมทรัพย์
และทรัสต์มีประสบการณ์การท างานในสายการเงินและ
อสงัหาริมทรัพย์รวม 28 ปี 
 
ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพืน้ฐาน มีประสบการณ์การท างานในสาย
การเงินและอสงัหาริมทรัพย์รวม 27 ปี 
 
ผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พืน้ฐาน มีประสบการณ์การท างานในสายการเงินและ
สายอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลา 12 ปี 
 
ผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พื ้น ฐ า น  มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ท า ง า น ใ น ส า ย
อสงัหาริมทรัพย์รวม 8 ปี 
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ชื่อฝ่ายและจ านวนบุคลากร ชื่อ-นามสกุล ประสบการณ์ท างาน 
ฝ่ายปฏิบตัิการกองทุน 
จ านวนบคุลากร : 16 

นางสาววรางคณา ศิริโชติวณิชย์ หวัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการกองทนุ มีประสบการณ์ท างานใน
สายกองทนุรวมและการเงิน 29 ปี 

ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี ้
จ านวนบคุลากร : 5 

นางสาวพรอมุา เทวาหดุี หัวหน้าฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนีม้ีประสบการณ์
การท างานในสายจดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละการเงิน 
35 ปี 

ฝ่ายทะเบียน 
จ านวนบคุลากร : 10 

นางสาวรุ่งรัตน์ นิยะถิรกลุ หวัหน้าฝ่ายทะเบียน มีประสบการณ์ท างาน 29 ปี 

ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาผลิตภณัฑ์ 
การลงทนุ 
จ านวนบคุลากร : 7 

นายพีรพนัธุ์ ไชยคณุ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกลยทุธ์และพฒันาผลิตภณัฑ์ 
การลงทนุ มีประสบการณ์ท างานในสายการเงินรวม 20 ปี 
(รักษาการหวัหน้าฝ่าย) 

ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร 
จ านวนบคุลากร : 5 

นายอรรณพ บญุคณานรัุกษ์ หวัหน้าฝ่ายกลยทุธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร  
มีประสบการณ์ท างานรวม 14 ปี 

ฝ่ายกฎหมาย 
จ านวนบคุลากร : 2 

นางสาวปณุยวีร์  พรพิพฒันมงคล หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย มีประสบการณ์ท างานในสายงาน
กฎหมาย 14 ปี 

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์และสนบัสนนุธุรกิจ 
จ านวนบคุลากร : 4 

นางสาวฐิติพร ศิริพนัธ์ หัวห น้ า ฝ่ ายลูก ค้ าสัมพัน ธ์ และสนับสนุนธุ ร กิ จ  
มีประสบการณ์ท างานรวม 30 ปี  

ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
จ านวนบคุลากร : 4 

นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายก ากับและตรวจสอบมีประสบการณ์การ
ท างานในสายก ากบัและตรวจสอบ 31 ปี 

 

8.1.5 วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้และ/หรือเมื่อได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

1) กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้ เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนบริษัท
จดัการภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องบอกกล่าวให้บริษัทจดัการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั เว้นแต่บริษัท

จดัการตกลงยินยอมให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าดงักล่าว 

(2)  ให้มีผลเปล่ียนแปลงบริษัทจดัการในวนัท่ีก าหนดตามมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 2) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือ

มีการแก้ไขพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหรือ
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กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ 

ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทัง้นีเ้นื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่ม

ภาระหน้าที่แก่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ต่อไป บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ

ในการไม่รับหน้าที่ในการจดัการกองทุนรวมต่อไป ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้อง

ด าเนินการจดัหาบริษัทจดัการรายใหม่ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่จดัการกองทนุรวม ตามที่ระบไุว้ในโครงการ

แทนบริษัทจดัการภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทจดัการ 

3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การด าเนินงาน การบริหารจดัการกองทุน

รวม หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่

ประสงค์ที่จะปฎิบตัิหน้าที่ต่อไป  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุน

รวมต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไ ม่

ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป (ลาออก) โดยที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องด าเนินการจัดหาบริษัท

จัดการกองทุนรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฏหมายหลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่จดัการกองทนุรวม ตามที่

ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก 

บริษัทจดัการ  

  ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก็ให้ด าเนินการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจดัการจะ

ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจดัการรายใหม่  

  อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการได้ท าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการ

ตาม ข้อ 2) หรือ ข้อ 3) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แต่ กองทุนรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ

คณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหน้าที่ได้ภายใน 90 วัน 

นับแต่วันที่บริษัทจดัการได้ท าการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือว่าการ

ด าเนินการดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
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8.1.6 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์อื่น ภายใต้บริษัทจัดการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด มีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ 

กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อื่น ภายใต้การบริหารจดัการดงันี ้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/
กองทรัสต์ 

อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ ประเภท บทบาท 

1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
บางกอก (BKKCP) 

1. ห้องชดุ 24 ยนูิต อาคารชาญอสิสระ ทาวเวอร์      
ถ. พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
2. ห้องชดุ 136 ยนูติ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ กรุงเทพมหานคร 

กรรมสิทธ์ิห้อง
ชดุอาคาร
ส านกังานและ
พาณิชยกรรม 

บริษัทจดัการ 

2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์       
มิลเลียนแนร์ (MIPF) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง                             
โครงการมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4
กรุงเทพมหานคร 

อาคาร
ส านกังาน 

บริษัทจดัการ 

3. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์        
ไทยอินดสัเตรียล 1 (TIF1) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง ซึง่ตัง้อยู่ในนิคม
อตุสาหกรรม เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมและ 
สวนอตุสาหกรรม ได้แก่ นคิมอตุสาหกรรมไฮเทค  
สวนอตุสาหกรรมบางกะดี เขตส่งเสริมอตุสาหกรรม 
นวนคร นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้นิคมอตุสาหกรรมทีเอฟดี 
 

โรงงาน บริษัทจดัการ 

4. ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ แกรนด์           
โฮสพีทาลิตี ้(GAHREIT) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง โครงการโรงแรม
เชอราตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบรีุ 

โรงแรม ผู้จดัการ
กองทรัสต ์

5. ทรัสต์เพื่อการลงทนุใน 
อสงัหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยลั 
ออคิด โฮสพีทาลิตี ้ท่ีมีข้อตกลง
ในการซือ้คืน (GROREIT) 

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง โครงการโรงแรม
รอยัล ออคิด เชอราตนั โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส โดย
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (ROH) ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินเป็น
ผู้ เช่าและผู้ ซือ้คืนทรัพย์สิน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
และเช่าต่ออีก 2 คราว คราวละ 1 ปี โดยมีข้อก าหนด
ในการขายทรัพย์สินคืนให้แก่ ROH เมื่อสิน้สุดปีการ
เช่าที่ 3-5   

โรงแรม ผู้จดัการ
กองทรัสต ์
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8.2  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

8.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 02-255-2222 
โทรสาร 02-255-9391-3 
เว็บไซต์ www.ktb.co.th 

 

8.2.2 ผู้ถือหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์ วันที่ 22 เมษายน 2564 

ล าดับ รายชื่อ 
 จ านวนหุ้นที่ถือรวม 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 7,696,248,833 55.07 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 632,537,329 4.53 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากดั 390,453,400 2.79 

4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 343,912,361 2.46 

5 กองทนุรวมวายภุกัษ์ หนึง่ โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 304,775,658 2.18 

6 กองทนุรวมวายภุกัษ์ หนึง่ โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 304,775,657 2.18 

7 ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั 221,840,400 1.59 

8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 174,181,990 1.25 

9 ธนาคารออมสิน 115,666,822        0.83 

10 THE BANK OF NEW YORK MELLON 106,429,909 0.76 

11 ผู้ ถือหุ้นอื่น 3,685,238,891 26.37 

 รวม       13,976,061,250      100.00 

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

8.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดงัต่อไปนี ้

1. ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องแห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของโครงการจัดการ 
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กองทุนรวมที่ได้รับอนุมตัิ ตลอดจนข้อผูกพนัที่ท าไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการ

มิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไม่ปฏิบตัิตาม

หน้าที่ตามมาตรา 125 และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยละเอียดและส่งใ ห้

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนันบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตอุนัควรที่

จะรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักล่าว 

2. ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับ

ค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

3. ด าเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาดงัต่อไปนี  ้

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ 

(ข) ทุกหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ

ตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม 

4. บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

5. แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายใน 5 (ห้า) วนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์

ของกองทนุรวมช ารุดบกพร่องอย่างเป็นนยัส าคญั 

6. แจ้งให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลนั เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือ

การเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่างมีนยัส าคญั 

7. ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้

เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

8. จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่รับฝากไว้รวมทัง้จดัท าบญัชีแสดงการ

รับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวม 

9. รับรองว่าการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมถูกต้อง

และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยผู้ดูแลผลประโยชน์
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สามารถใช้ข้อมลูที่ได้รับจากบริษัทจดัการ ซึ่งอาจเป็นข้อมลูจากรายงานที่บริษัทจดัการจดัท าและได้รับ

รองรายงานดงักล่าวเอง หรือที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่บริษัทจดัการว่าจ้างและ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานดงักล่าว มาใช้ประกอบการค านวณ

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิได้ 

10. ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

11. มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

12. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้

เป็นหน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

8.3 คณะกรรมการลงทุน 

  บริษัทจดัการมคีณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ โดยประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน้าที่ 
นายอลงกรณ์  ประธานราษฎร์นกิร ผู้บริหารสงูสดุของกลุ่มจดัการอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต ์ ประธานท่ีประชมุ 

นายพจน์ หะริณสตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ 

นายกฤช ปัทมวชิยัพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบตัิการ กรรมการ 

นางนวรัตน์  พวงไพโรจน์ หวัหน้าฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ กรรมการ 

นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา หวัหน้าฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน กรรมการ 

นางสาวปณุยวีร์  พรพิพฒันมงคล หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย กรรมการ 

 

8.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ 

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร  

   กองทนุรวม ดงันี ้

(1) พิจารณาให้แนวทางในการลงทุน ซือ้ เช่า ให้เช่า จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ด าเนินการอื่นใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้นีจ้ะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึน้ในภาย

หน้า 
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(3) คณะกรรมการลงทนุทกุท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชมุเป็นความลบั และไม่น าไปเปิดเผยให้

บุคคลใด ๆ ทราบ และ/หรือ ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม เว้นแต่จะมี

กฎหมายก าหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยให้ผู้ ลงทุนทั่วไป

ทราบแล้ว 

(4) คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตัดสินใจ ในเร่ืองใด ๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต และตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของการปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้วและจะมีขึน้ในภายหน้า 

8.4 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 

8.4.1 ผู้สอบบัญชี 

ชื่อ บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 

ที่อยู่ 100/19 อาคารว่องวานชิ ชัน้ 14 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์ 02-645-0080 

โทรสาร 02-645-0020 

 

8.4.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 

ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 02-659-8888 

โทรสาร 02-659-8860 

  

8.4.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื่อ บริษัท  ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

ที่อยู่ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9 ทาวเวอร์เอ ชัน้ 31  

ห้องเลขที่ ทีเอ็นเอ 01-04 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์ 02- 286-8899 

โทรสาร 02- 286-2863 
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9. การก ากบัดูแลกองทุนรวม 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกองทุนรวม 

บริษัทจัดการมีนโยบายในการก ากับดูแลกองทุนรวม โดยจะด าเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพและ

บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมถึงการบริหารกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในโครงการ พระราชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ก าหนด 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจัดการ 

ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทจดัการ รายละเอยีดของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องมีดงัต่อไปนี ้

• คณะผู้บริหาร 

(1) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยทุธ์การด าเนินงาน ของบริษัท 

(2) พิจารณาทบทวนและประเมินมาตรการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อปรับปรุงให้เกิดระบบการ
ควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพของบริษัท 

(3) พิจารณาประเมินการปรับเปล่ียนระบบงานและขอบเขตในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อให้สอดคล้องตาม
โครงสร้างบริษัท 

(4) พิจารณาแนวแก้ไขปัญหาที่เป็นอปุสรรคของแต่ละฝ่ายงาน 

(5) พิจารณาจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทในกรณีที่งบประมาณการจดัซือ้จดัจ้างสงูกว่า 1,000,000 บาท 
(หน่ึงล้านบาท) 

(6) ด าเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการลงทุน 

(1) ก าหนดกรอบและกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุท่ีเป็นสินทรัพย์ในประเทศ 
(2) ติดตามประเมินผลความเส่ียงและก าหนดแนวทางในการด าเนินการแก้ไข(ถ้ามี) ของกองทุน

ตามที่ฝ่ายบริหารความเส่ียงเสนอ 
(3) ทบทวนหลกัทรัพย์ในประเทศที่กองทุนสามารถลงทนุได้ตามที่อนมุตัิจากคณะกรรมการพิจารณา 

ตราสาร (ICC) ไม่ต ่ากว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ 
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น (Proxy voting) ส าหรับหลักทรัพย์ใน

ประเทศที่ลงทนุ 
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(5) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการซือ้ขายหน่วยอตัโนมตัิ (AR) ภายใต้การบริหารของกองทนุ 
 

• คณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ 

(1) ก าหนดนโยบาย พิจารณา และอนุมัติการออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ การคดัเลือก ผู้ให้บริการด้านอื่นๆ และผู้ให้บริการทางกฎหมาย 

(3)  ติดตาม ดูแล การบริหารและการจดัการทุนรวม รวมถึงการควบคุมดูแลผลประกอบการ รายได้ 
และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ และตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

(4) พิจารณาการจ่ายปันผล การเพิ่มทุน หรือ การลดทุนของกองทุนรวมเพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ 

9.2.2 กรรมการอิสระและหน้าที่ของกรรมการอิสระ 

-ไม่มี- 

9.3 การประชุมของบริษัทจัดการ 

9.3.1 ข้อก าหนดและกระบวนการประชุมของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อพิจารณา

รับทราบในเร่ืองต่างๆ และอนมุตัิการด าเนินการท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานของกองทนุรวมเป็นอย่างน้อยไตรมาสละ 

1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) เร่ืองที่ก าหนดให้มีการน าเข้าประชุมของบริษัทจัดการ   
โดยที่ประชมุคณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์จะพิจารณาในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

• เร่ืองที่คณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์พิจารณารับทราบ 

(ก) ผลประกอบการของกองทนุรวม 

(ข) ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดที่ก าหนดขึน้ 

(ค) แนวทางในการบริหารความเส่ียง หรือเหตุอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ

กองทนุรวม 

(ง) ผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่างๆ ของบริษทจัดัการ ที่เก่ียวข้อง 

• เร่ืองที่คณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์พิจารณาอนมุตัิ 

(ก) แนวทางในการด าเนินการต่อข้อพิพาทและข้อร้องเรียนที่ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุรวม 
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(ข) รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการ

ด าเนินงานของกองทนุรวม 

(ค) การจ่ายปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ง) เร่ืองอื่นใดที่ต้องมีการพิจารณาและอนมุตัิโดยที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(จ) เร่ืองอื่นใดที่ส าคญัและมีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทนุรวม 

(2) องค์ประชุมและการออกเสียงลงมติ 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ทุกครัง้ องค์ประชุมจะต้อง

ประกอบด้วยกรรมการเข้าประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมติ 

ทัง้ปวงของคณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์จะชีข้าดตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการลงทุนนัน้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนจากฝ่ายก ากับ

และตรวจสอบ จะร่วมพิจารณาในเร่ืองของหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเป็นหลกั โดยจะไม่ออกเสียงลงคะแนน 

ในประเด็นของด้านธุรกิจ (Commercial Issue) ของกองทนุรวม 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ปรากฏว่าคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

และทรัสต์เท่ากัน ให้ผู้ ที่เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดในการประชุม

คณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้

แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม  

โดยบริษัทจัดการ จะจัดท าบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์  

เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกับหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมและ

จดัเก็บส าเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกส าหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ตระหนกัถึงความส าคญัเก่ียวกบัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม และบริษัทจัดการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  

ดงันัน้ คณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์จะมีการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยยึด

หลกัการว่า การตดัสินใจด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ของบริษัทจดัการและการด าเนินงานของบคุลากร 

ทุกคนของบริษัทจัดการ จะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมเท่านัน้ และควร

หลีกเล่ียงการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้กรรมการและผู้ บริหารของ

บริษัทจัดการ ยังมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย  
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ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการของกองทุนรวมหรือบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ทราบถึงความสมัพนัธ์และการมี

ส่วนได้เสียของผู้ที่เก่ียวข้องในรายการดงักล่าว 

9.3.2 การท าธุรกรรมที่ส าคัญของกองทุนที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

ส าหรับการท าธุรกรรมที่ส าคญัของกองทนุรวมที่เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์          

และทรัสต์ในรอบปีบญัชี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ครัง้ที่

ประชุม 
วันที่ประชุม วาระการประชุม 

มติที่ประชุมและเหตุผลของการ

ตัดสนิใจ 

4/2564  18 ก.พ. 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
(งวดผลประกอบการตัง้แต่วันที่   
1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 
2563)  และก า หนดวัน ปิดสมุ ด
ทะเบียน 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
โดยน าผลก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
ประจ างวดและก าไรสะสมจ่ายเป็น
เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

6/2564  15 มี.ค. 2564 พิจารณาการเปล่ียนผู้บริหารโรงแรม 
ของกองทนุรวม TLHPF 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการ
เปล่ียนผู้บริหารโรงแรมของกองทุน
รวม TLHPF เป็น chain “ AVANI” 

9/2564 30 มี.ค. 2564 พิจา รณา เห็นชอบการก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มี สิทธิ
เข้าถึงข้อมูลในการรายงานผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 
วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วย
ลงทุนประจ าปี และให้มีการน าส่ง
และเผยแพร่ ข้อมูลแทนการจัด
ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประจ า ปี  2564 ของกองทุนรวม 
TLHPF 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนด
รายชื่ อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มี สิท ธิ
เข้าถึงข้อมูลในการรายงานผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 
วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วย
ลงทุนประจ าปี และให้มีการน าส่ง
และ เผยแพ ร่ ข้อมูลแทนการจัด
ประชุมสามัญ  ผู้ ถื อหน่ วยลงทุน
ประจ า ปี  2564 ของกองทุนรวม 
TLHPF 

10/2564 23 เม.ย. 2564 พิจารณาการต่ออายุสัญญาเช่า
โรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 
เกาะพีพี ของกองทนุรวม TLHPF  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการต่ออายุ
สัญญาเช่าโครงการโรงแรม ของ
กองทุนรวม TLHPF ใ ห้แก่บ ริษัท 
พี พี ฮอลิเดย์ จ ากัด ออกไปอีก 3 ปี  
นบัแต่วนัที่ 30 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 
29  ตลุาคม 2567 
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ครัง้ที่

ประชุม 
วันที่ประชุม วาระการประชุม 

มติที่ประชุมและเหตุผลของการ

ตัดสนิใจ 

21/2564 19 ส.ค. 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
(งวดผลประกอบการตัง้แต่วันที่   
1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 
2564) และก า หนดวั น ปิ ด สมุ ด
ทะเบียน 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
โดยน าผลก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

22/2564 22 ก.ย. 2564 พิ จ า รณาอนุ มัติ ก า รท าบันทึ ก
ข้อตกลงแก้ไขสัญญาตกลงกระท า
การ ครัง้ที่  1 และแก้ไขโครงการ
จดัการกองทนุรวม TLHPF 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการท าบันทึก
ข้อตกลงแก้ไขสัญญาตกลงกระท า
ก า ร  ค รั ้ง ที่  1 แ ล ะ อ นุ มั ติ ก า ร
ด าเนินการยื่นขอความเห็นชอบแก้ไข
เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ไทย
แลนด์  โฮสพีทาลิตี  ้ต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. 

 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อให้การปฏิบัติของบุคลากรของบริษัทจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

ที่เก่ียวข้อง บริษัทจดัการ จึงได้จดัให้มีมาตรการเพื่อป้องกนัการล่วงรู้ข้อมลูภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรไว้

ดงันี ้

• ในการประชุมของคณะกรรมการลงทุน ในกรณีที่มีวาระหรือประเด็นการพิจารณาใดๆ ที่อาจส่งผลในการก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการล่วงรู้ของข้อมูล ระหว่างกองทุนรวมด้วยกัน หรือระหว่างกองทุนรวมและ

กองทนุรวม ในกรณีที่มีทรัพย์สินประเภทเดียวกัน จะก าหนดให้ผู้มีส่วนใด้เสียในเร่ืองนัน้ๆ ออกจากที่ประชมุและไม่มี

สิทธิออกเสียงลงมติในประเด็นนัน้ๆ 

• บริษัทจดัการ มีนโยบายที่จะไม่แต่งตัง้ให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายเดียวกันเป็นผู้บริหารทรัพย์สินของกองทนุรวม

และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริหารทรัพย์สินประเภทเดียวกันเกินกว่า 1 (หนึ่ง) กองภายใต้การจัดการของ

บริษัทจดัการ 
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• ในการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงาน มีการแบ่งแยกเป็นสดัส่วนของแต่ละฝ่ายงานอย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัการล่วงรู้

ข้อมลูระหว่างหน่วยงาน 

• จดัให้มีระบบ ป้องกันการล่วงรู้ข้อมลูของแต่ละประเภทธุรกิจ ระหว่างฝ่ายกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้าง

พืน้ฐาน ฝ่ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และฝ่ายจัดการกองทรั สต์เพื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ โดยข้อมูลกองทุนรวมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มีระบบป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ใช่พนักงานที่ท างาน  

ฝ่ายบริษัทจัดการเข้าถึงข้อมูล โดยมีการก าหนดสิทธิ Username ระบบบันทึก ( log file) การเรียกดู แก้ไข  

หรือท าส าเนาข้อมลู 

• ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบมีหน้าที่ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของ ระบบป้องกนัการล่วงรู้ข้อมลูของแต่ละประเภท

ธุรกิจเป็นระยะ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

บริษัทจัดการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่จะไม่ให้ ผู้บริหารของบริษัทจดัการ และ/หรือพนกังานน าข้อมลู

หรือความลบัของลกูค้าไปใช้ในการท าธุรกิจแข่งขนักับลกูค้าของบริษัทจดัการและบริษัทจดัการไม่สนบัสนุนให้พนกังาน

กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการหาประโยชน์จากอ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ  

โดยบริษัทจดัการได้ก าหนดระเบียบปฏิบตัิในเร่ืองดงักล่าวอย่างชดัเจน ประกอบด้วย ประกาศของบริษัทจดัการ ในเร่ือง 

ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่มีแนวทางก ากบัการซือ้/ขายหลกัทรัพย์

ในบัญชี Watch List / Restricted List โดยห้ามพนักงานซือ้หรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงห้ามพนักงานเปิดเผย

รายชื่อหลกัทรัพย์ดงักล่าวต่อบคุคลภายนอก โดยระเบียบดงักล่าวก าหนดโดยครบถ้วนเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ

เปิดเผยข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ รวมถึงรับทราบถึงข้อห้าม และบทลงโทษ 

9.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวม 

9.5.1 กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน 

ไม่มี เนื่องจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไม่สามารถเพิ่มทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ 

9.5.2 การจัดหาผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการ ได้ก าหนดนโยบายที่เหมาะสมในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อสร้างรายได้ในเชิง

พาณิชย์ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจดัการจะจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง การให้ใช้พืน้ที่ท่ีมีการเรียก

เก็บค่าตอบแทน การให้บริการที่เก่ียวเนื่องกับการให้เช่าหรือให้ใช้พืน้ท่ี ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ด าเนินการ

ในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทุนรวมเพื่อประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล  

เป็นต้น 
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(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะน าอสังหาริมทรัพย์นัน้ไปประกอบธุรกิจที่

กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น บริษัทจัดการ  

จะจดัให้มีข้อตกลงที่ก าหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจ านวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนท่ีอ้างอิงกบั

ผลประกอบการของผู้ เช่า จ านวนเงินค่าเช่าสงูสดุที่อ้างอิงกับผลประกอบการนัน้ จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 

(ห้าสิบ) ของจ านวนเงินค่าเช่าที่ก าหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า 

(3) บริษัทจดัการจะไม่น าอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าแก่บคุคลที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะน าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้

ประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะจดัให้มี

ข้อตกลงเพื่อให้กองทุนรวมสามารถเลิกสัญญาเช่าได้หากปรากฏว่าผู้ เช่าน าอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการ

ประกอบธุรกิจดงักล่าว 

(4) บริษัทจัดการจะดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ โดยบริษัทจัดการ  

มีหน้าที่จดัให้มีการประกันภยัในวงเงินที่เห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมที่ท าให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมคืน

กลบัสภาพเดิม เพื่อให้กองทุนรวมสามารถจดัหาผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวม

ลงทนุในทรัพย์สินหลกั โดยการประกนัภยัดงักล่าวจะต้องครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่อาจเกดิขึน้กบั

อสังหาริมทรัพย์ ในวงเงินประกันภัยซึ่งไม่น้อยกว่าจ านวนต้นทุนทดแทนหรือต้นทุนเปล่ียนแทน ( Full 

Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจาก

อสงัหาริมทรัพย์ หรือจากการด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์ในวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

(5) ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ และบริษัทจดัการประสงค์จะจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของเดิม บริษัทจดัการต้องก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก

เจ้าของเดิมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่เป็น

บคุคลภายนอก 

9.6 การพิจารณาคัดเลือกผู้เช่า 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการได้ก าหนดกระบวนการในการสรรหาผู้ เช่า โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) พิจารณาจากคุณสมบตัิที่เหมาะสมและมีผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา เช่น ทุนจดทะเบียน มีระบบงานหรือ
บคุลากรมีความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ 

(2) พิจารณาความเหมาะสมของอัตราและโครงสร้างของค่าเช่า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เช่า และเพื่อ
ผลประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีการน าข้อมลูของผู้ประกอบการในตลาดมาพิจารณาประกอบ 

(3) ในกรณีที่เป็นการเช่าของผู้ เช่ารายเดียว 
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(ก) คณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์พิจารณาและอนมุตัิให้มาเป็นผู้ เช่าของกองทนุรวม 

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ 

(ค) ด าเนินการจดัท าสญัญาที่เก่ียวข้องต่อไป ภายหลงัได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(4) ในกรณีที่เป็นการเช่าของผู้ เช่าหลายราย 

(ก) บริษัทจดัการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการหาผู้ เช่าและก าหนดเงื่อนไขของสญัญาเช่า 

(ข) บริษัทจดัการอาจพิจารณาน าเสนอการเช่าของผู้ เช่าบางรายแก่คณะกรรมการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์
และทรัสต์เพื่อพิจารณาและอนมุตัิให้มาเป็นผู้ เช่าของกองทนุรวม 

(ค) ด าเนินการจดัท าสญัญาที่เก่ียวข้องต่อไป ภายหลงัที่มีการตกลงเงื่อนไข 

9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการ มีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 

ดงัต่อไปนี ้

(1) บริหารจดัการกองทนุรวมให้เป็นไปตามข้อผูกพนัโครงการจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้

และประกาศที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. 

(2) จดัให้มีการจดัท างบประมาณ (Budget Plan) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และจดัส่งให้กับ

บริษัทจดัการ รวมทัง้ด าเนินการติดตามข้อมลูของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละรอบปี

บญัชี เพื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบตัิงานกับงบประมาณ (Budget Plan) และเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ประกอบการจดัท างบประมาณ (Budget Plan) ส าหรับปีถดัไป 

(3) ก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทนุโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ เช่าเหมา 

(4) จัดให้มีท ารายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการ และหลักเกณฑ์ 

ที่เก่ียวข้อง 

(5) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุประจ าปี ตามประกาศที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. 

(6) จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และประกันภยั

ส าหรับความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในวงเงินที่ เพียงพอและเหมาะสม (เช่น ครอบคลุมอาคารส่ิงปลูกสร้าง 

รวมถึงโครงสร้างอาคารระบบน า้ ระบบไฟฟ้า เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน อุปกรณ์ตกแต่งภายใน 
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เฟอร์นิเจอร์) ที่ท าให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมคืนกลับสภาพเดิม เพื่อให้กองทุนรวมสามารถจดัหาผลประโยชน์ได้

เหมือนเดิมและได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม  ทัง้นี ้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

9.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

9.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

บริษัทจัดการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ 

ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ

ข้อก าหนดเ ก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ประเภทข้อมูล ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย 

การรายงานข้อมูล 
ตามรอบระยะเวลา

บัญชี 

• มลูค่าทรัพย์สินรวม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
และมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัสดุท้าย 
ของแต่ละไตรมาส 

• งบการเงิน 

- รายไตรมาส (สอบทาน) 

- ประจ าปี (ตรวจสอบ) 
• รายงานวเิคราะห์และค าอธิบายระหว่าง

กาลของฝ่ายจดัการ (Interim 
Management Discussion and 
Analysis) 

 

- 45 วนั นบัแต่สิน้รอบระยะเวลาบญัชี  

- 2 เดือนนบัแต่สิน้รอบปี  

• รายงานความคืบหน้าโครงการลงทนุ 

- กรณีลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
ที่ไม่แล้วเสร็จ 

- กรณีแก้ไขการลงทนุในทรัพย์สินหลกั 

 

- ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัสดุท้ายของ
รอบระยะเวลา 6 เดือน 

- น าส่งพร้อมงบการเงินรายไตรมาส 
• แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 3 เดือน นบัแต่สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
• รายงานประจ าปี 120 วนั นบัแต่สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

การรายงานข้อมูลตาม 
เหตกุารณ์ 

• ข้อมลูที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ เปิดเผยทนัที 
• ข้อมลูที่ควรเปิดเผย เปิดเผยภายใน 3 วนัท าการ 
• ข้อมลูที่เป็นหลกัฐานอ้างอิง น าส่งภายใน 14 วนั นบัแต่เกิดเหตกุารณ์ 
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ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทจดัการมีช่องทางการเปิดเผยข้อมลูที่หลากหลาย ดงันี ้

1. การรายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ  

ของกองทนุรวมเว็ปไซต์ (www.set.or.th) 

2. การรายงานส่ือสารผ่านส่ือ เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.one-asset.com) 

9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการมีหน้าที่จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

ก. การประชมุสามญัประจ าปีซึง่ต้องจดัให้มีขึน้ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีของกองทนุรวม 

ข. การประชุมวิสามญัคือ การประชุมคราวอื่นที่มิใช่การประชุมสามญัประจ าปีซึ่งจะจดัให้มีขึน้เมื่อมีรายการหรือเหตทุี่

ก าหนดไว้ดงัต่อไปนี ้

(1) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมด เข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้บริษัทจดัการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอเรียก

ประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัน้ ทัง้นี ้เมื่อมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้มีการเรียกประชุม 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนันบัแต่ได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(2) ในกรณีเร่ืองใดที่เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นหรือสมควรท่ีจะเสนอเร่ืองให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาและมีมติ

ในเร่ืองนัน้ ให้บริษัทจดัการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่ได้รับหนงัสือจาก

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิผู้ดแูลผลประโยชน์ในการปรึกษาหารือกบับริษทัจดัการถงึเหตจุ าเป็นดงักล่าว 

(3) ในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็น หรือสมควรที่จะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน

พิจารณาและมีมติในเร่ืองนัน้เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิผู้ดูแลผลประโยชน์ในการ

ปรึกษาหารือกบับริษัทจดัการถึงเหตจุ าเป็นดงักล่าว 

ค. การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  

 

 

 

http://www.set.or.th/
http://www.one-asset.com/
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การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  ้

ก. การเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าว ซึ่งรวมถึง

ผลกระทบที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 

ข. บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือนดัประชมุถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าก่อนวนัประชมุตามระยะเวลาดงันี  ้

(1) ภายใน 14 (สิบส่ี) วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อย

กว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(2) ภายใน 7 (เจ็ด) วนั ในกรณีอื่นนอกจาก (1) 

ค. ประกาศการนดัประชุมในหนังสือพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบับไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวนั

ประชมุ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมิได้ด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนนบัแต่วนัท่ี

ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ จากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการเรียก

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนได้โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการเรียกประชุมที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งของหัวข้อนีโ้ดยอนุโลม  

และผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) จากการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุแทนบริษัทจดัการ

ดงักล่าวได้ตามจริง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมตแิละการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองนัน้ 

องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

การประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่า 

กึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด และต้องมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หน่ึงในสาม) ของจ านวน

หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง จ านวน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุม  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  

ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุ

ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

การด าเนินการประชมุ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) การด าเนินการประชมุ ให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้

เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ซึง่มาประชมุ 

(ข) เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งใน

สาม) ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือ

นดัประชมุอีกก็ได้ 

(ค) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสนอ

ไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาที่จะประชมุ

ครัง้ต่อไป และให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม  ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์  

ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการแต่งตัง้บุคคลหน่ึงเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การพิจารณาของ

ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนในวาระใดที่ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนมีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากการประชุม  

ในวาระนัน้ และให้บริษัทจดัการน าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาแต่งตัง้บุคคลนัน้ให้เป็น

ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุในวาระนัน้ๆ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์น าเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุม 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาแต่งตัง้บุคคลนัน้ให้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนในวาระนัน้ๆ ในกรณีที่ทัง้บริษัท

จดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาแต่งตัง้บคุคลใดบคุคลหน่ึงขึน้

เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุในวาระนัน้ๆ 

อนึ่ง หากการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุในวาระใดมีการพิจารณาเร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการมีส่วน

ได้เสีย ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการและตวัแทนของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการไม่มีสิทธิออกเสียง 

ในวาระดงักล่าว (ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการและตวัแทนของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการเป็น  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ) 
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อนึ่ง ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุให้มีอ านาจและหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

(1) ควบคมุดแูลการด าเนินการประชมุโดยทัว่ไปให้มีความเรียบร้อย 

(2) ก าหนดให้ใช้วิธีการอื่นใดในการด าเนินการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ประธานในที่ประชมุจะพิจารณาเห็นสมควร 

หรือจ าเป็นเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่างๆ  

เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(3) เพื่อให้การประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศที่เก่ียวข้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยตุิการอภิปราย 

หรือการพิจารณาในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุในเร่ืองใดๆ ได้ 

(4) ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหน่ วยลงทุน 

มีเสียงชีข้าด โดยการใช้อ านาจในการตดัสินชีข้าดของประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่คะแนนเสียงใน

การลงมติเท่ากนันี ้ให้เป็นท่ีสดุ 

วิธีการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามที่ ระบุ

ในหนงัสือมอบฉันทะ ให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ โดยในการส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ ให้บริษัทจดัการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ก าหนด 

ในหนงัสือเชิญประชมุ ให้แก่ประธานในท่ีประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ 

วิธีการนับคะแนนเสียง 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคะแนนเสียง 1 (หน่ึง) เสียงต่อ 1 (หน่ึง) หน่วยลงทนุท่ีตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคะแนนเสียง 1 (หน่ึง) เสียงต่อ 1 (หน่ึง) หน่วยลงทนุที่ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 

การจดัการกองทุนรวมในส่วนที่เก่ียวข้องกับการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า

อตัราที่ก าหนด หากเป็นกรณีที่เข้าลกัษณะตามบทเฉพาะกาลตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลง

วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ยงัคงใช้บงัคบัตามข้อ 16 ความแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 90/2558 เร่ือง 
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หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

บทเฉพาะกาลดงักล่าวได้ต่อไป 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. ในกรณีทัว่ไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในส่ี) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุทีม่า

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกั 

(2) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุช าระแล้วของกองทนุรวมที่มิได้ระบไุว้เป็นการล่วงหน้าในโครงการ 

(3) การท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต่ 

100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาทขึน้ไป หรือตัง้แต่ร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวให้นับรวมมูลค่าธุรกรรมที่เกิดขึน้ในรอบ

ระยะเวลา 6 (หก) เดือน ซึ่งเป็นธุรกรรมที่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ท ากับบคุคลที่เก่ียวข้องซึง่มีความสมัพนัธ์

ในลกัษณะของการเป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนั 

3. ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วของกองทนุรวม 

(1) การเปล่ียนแปลงการจ่ายปันผลและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(2) การเปล่ียนแปลงบริษัทจดัการ 

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 

(4) การเลิกกองทนุรวม 

อนึ่ง มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลให้กองทุนรวมหรือการจดัการกองทุนรวมมีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับ

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ. 14/2558 หรือหลกัเกณฑ์อื่นตามพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ถือว่ามตินัน้ไม่มีผลบงัคบั 

9.11 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.11.1 การสรรหากรรมการ 

กระบวนการ ปัจจัย และหลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ 

(1) ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือก

บคุคลที่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
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(2) การพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทจดัการ จะค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์

สงูสดุต่อการด าเนินงานของบริษัท 

(3) ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทจดัการเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบั

ดูแลของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนัน้ ต าแหน่งกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นชอบของ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

หลักเกณฑ์การเสนอแต่งตัง้กรรมการ 

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องของส านั กงาน ก.ล.ต.  

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการวางนโยบายและติดตามผลการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

(3) ไม่มีส่วนได้เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม 

9.11.2 การสรรหาผู้บริหารสูงสุดในการบริหารกองทุนรวม 

กระบวนการในการแต่งตัง้ผู้บริหารสูงสุดในการบริหารกองทุนรวม 

(1) ในการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ คณะกรรมการบริษัทจะพจิารณาคดัเลือก

บคุคลที่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

(2) การพิจารณาและแต่งตัง้บคุคลท่ีเหมาะสมเป็นผู้บริหารสงูสดุในการบริหารกองทนุรวม จะค านงึถงึความ

เหมาะสมและประโยชน์สงูสดุตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

(3) ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ดงันัน้ ต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุในการบริหารกองทนุรวม จะต้องมคีณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนดด้วย 
หลักเกณฑ์การเสนอแต่งตัง้ผู้บริหารสูงสุดในการบริหารกองทุนรวม 

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องของส านักงาน ก.ล.ต.  

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(2) มีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดในการบริหารกองทุนรวมด้วยความ

ระมดัระวงัและซื่อสตัย์ 

(3) มีความรู้ที่เก่ียวข้อง กบัการบริหารกองทนุรวม เช่น การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ การเงิน บญัชี หรือ กฎหมาย 

เป็นต้น 
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9.12 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

กองทุนรวมได้แต่งตัง้ บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมี

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้

รายการ จ านวน (บาท) 
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 220,000 
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) 5,200 

 

10.      ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 นโยบายและการด าเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการ ได้ก าหนดนโยบายที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม โดยได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาชมุชนและสงัคมให้เติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน 

โดยการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยให้การสนับสนุนมอบเงินสมทบทุนแก่ 

กรมป่าไม้เพื่อร่วมโครงการปลกูป่าและฟืน้ฟปู่า ภายใต้โครงการวรรณคืนก าไร ปันน า้ใจสู่สงัคม 

 

 

10.2 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (ถ้ามี) 

นโยบาย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการ บริหารจัดการโดยยึดหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส ยึดมัน่ในคณุธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้

เสียมาโดยตลอดรวมทัง้ ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทถือว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการท าลายความ
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น่าเชื่อถือในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition)” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ดงันัน้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เพื่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ และเป็นแนวทางปฏิบตัิ

ที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและพฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืน และให้ความส าคัญในการสร้างและถ่ายทอดวฒันธรรม

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ในระดับบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่เก่ียวข้อง 

ลกูค้ารวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินธุรกิจ ให้มีความเข้าใจและแสดงความมุ่งมัน่ร่วมกนัใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาดและปราศจากการทจุริต

คอร์รัปชัน่ รวมทัง้สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตัิงานให้เกิดแก่พนกังานทุกระดบัของบริษัท และส่งเสริมการปฏิบตัิงาน

และการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้ เกิดความซื่อสตัย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ

จดัการลงทนุ (นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั ได้ที่ www.one-asset.com) 

การด าเนินการ 

เพื่อให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม

และผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจ ดงันัน้ บคุลากรของบริษัทจึงจ าเป็นท่ีจะต้องรับทราบและตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบาย

ดงักล่าวและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะด าเนินการส่ือสารและเปิดเผยนโยบาย ดงันี ้

(1) บริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานที่ท างานที่เด่นชัด และส่ือสารผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส่ือสารกันภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเห็นได้ชัดและอ่านได้ 

รวมถึงเข้าถึงได้ง่าย 

(2) บริษัทจะอบรมพนกังานเก่ียวกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(3) บริษัทจะอบรมนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้กบัพนกังานใหม่ทกุคน ตัง้แต่วนัแรกที่เร่ิมปฏิบตัิงาน 

(4) บริษัทจะประกาศให้บุคคลภายนอก และผู้ ที่เ ก่ียวข้องทางธุรกิจรับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริ ต

คอร์รัปชัน่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้ฝ่ายก ากับและตรวจสอบมีหน้าที่ติดตามและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือทุกครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

ความเส่ียง ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดทางกฎหมายที่ส าคญั เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมกีารปรับปรุงนโยบายฯ ที่มีอยู่

หรือไม่ อย่างไร 
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ทัง้นี ้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงนโยบายฯ บริษัทจะส่ือสารให้บุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกได้ทราบผ่าน

ช่องทางตามที่บริษัทก าหนด ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ จะเป็นผู้ ก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและ 

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสอบทานนโยบายและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

เพื่อให้ มัน่ใจว่ามีการด าเนินธุรกิจ อย่างถกูต้องเหมาะสม และพนกังานทกุระดบัได้ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิการ

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึง กฎหมายที่เก่ียวข้อง และสามารถรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท 

11.       การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้ได้

ก าหนดให้ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

โครงสร้างพืน้ฐาน และฝ่ายงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ประกาศ และสญัญาหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง

อย่างเคร่งครัด โดยมีการก าหนดแผนงานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานประจ าปี การให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อ

กฎหมายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างให้มีวฒันธรรมการก ากบัดแูลที่ดี 

(Compliance Culture) รวมทัง้มีหลกัเกณฑ์และวิธีการในการป้องกนัข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ เป็นหน่วยงานที่มีความอิสระในการด าเนินงานและมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น  

โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยบุคลากรในหน่วยงานจะถูกก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบอย่างชดัเจน (Segregation of Duties) โดยมีคณุสมบตัิตามส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี ้ในส่วนของงานก ากบัดแูลและตรวจสอบ ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบจะให้ความส าคญัในเร่ืองของความเส่ียงที่อาจ

เกิดขึน้ (Risk Factors) ทัง้จากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องจากการท าหน้าที่เป็นผู้จดัการ 

(Risk-Based Approach : RBA) โดยฝ่ายก ากับและตรวจสอบจะมีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ระบุประเภท

ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจ การประเมินถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ( Impact Factors) เพื่อใช้ก าหนด

รอบระยะเวลาหรือความถ่ีในการตรวจสอบแต่ละเร่ือง และการจัดท าแผนการก ากับดูแลและตรวจสอบครอบคลุมการ

ปฏิบตัิงานครบทุกด้านของการท าหน้าที่ผู้ จดัการทุน มีการก ากับดูแลและการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ การประเมิน

ความเพียงพอและการเสนอการปรับปรุงแก้ไขในวิธีการปฏิบัติงานใดๆ แก่หน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การจดัท ารายงานเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และการ

ติดตามแก้ไขของฝ่ายงาน 
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12.  การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

12.1 รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

12.2 การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจัดการ 

การท าธุรกรรมกบับริษัทจดัการ บคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ และบคุคลที่เก่ียวข้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ

ดงัต่อไปนี ้

(1) การลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทุนรวมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง

ภายหลังจากการลงทุนครัง้แรก หากมูลค่าของธุรกรรมดังกล่าวที่กองทุนรวมท ากับบุคคลที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นกลุ่ม

บุคคลเดียวกันภายในรอบระยะเวลา 6 (หก) เดือนใดมีมลูค่ารวมกันตัง้แต่ 100,000,000 บาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 3 

(สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า บริษัทจัดการต้องได้รับมติจาก  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ก่อนท าธุรกรรมดงักล่าว 

ก. ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการส่งหนังสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน

หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของโครงการจดัการกองทนุรวมดงักล่าว 

ข. ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับมติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วย

ลงทุนเพื่อขอมติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่า 25(ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับ

รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ดงักล่าว จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

การนบัมติตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บริษัทจดัการนบัจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนได้

เสียในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์รวมในมติดงักล่าว 

ในกรณีที่บุคคลที่เก่ียวข้องตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดัการให้บริษัทจดัการแนบ

เอกสารการตรวจสอบและรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามข้อ (ข) ไปพร้อมกับหนงัสือขอมติ

หรือหนงัสือนดัประชมุตามวรรคหนึ่งด้วย 
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การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตัง้กองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับ

จดัการกองทนุส่วนบคุคล 

(2) การลงทุนในหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทุนครัง้แรกกับ

บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องจดัให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจสอบและรับรองเป็นลายลักษณ์

อกัษรว่าการลงทุนดงักล่าวเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับลูกค้า

ทัว่ไปท่ีมิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length transactions) 
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ส่วนที่ 4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1.   สรุปรายงานการสอบบัญช ี

13.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีที่ท าการตรวจสอบของกองทุนรวม 

ประจ าปี ผู้สอบบัญช ี หมายเหต ุ

2562 

(ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 

2563 

(ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 

2564 

(ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 

 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบ หรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง    

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็อย่างไม่มีเงื่อนไขดังนี ้

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2562 ดังนี ้

ผู้ สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเงินของกองทุนรวมได้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง

สินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที่ส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่

ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2563 ดังนี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของกองทนุรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สทุธิและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานที่สมาคม

บริษัทจัดการกองทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  

ตลาดหลกัทรัพย์ 
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ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็ส าหรับงบการเงนิปี 2564 ดังนี ้

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของกองทนุรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สทุธิและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานที่สมาคม

บริษัทจัดการกองทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  

ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

13.2.    ตารางสรุปงบการเงนิ 

13.2.1 งบดุล 

  

(หน่วย: บาท) 
1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

2564 
ตรวจสอบ 

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2563 

ตรวจสอบ 

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2562 

ตรวจสอบ 

สินทรัพย์     

 เงินลงทนุที่แสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 110,898,435 40,979,413 71,867,600 

 เงินลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม  1,610,000,000 1,647,000,000 1,722,000,000 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,215,534 1,195,064 2,939,467 

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผกูพนั 75,315,984 47,344,867 78,506,220 

 ลกูหนีค้่าเช่า 120,827,782 94,182,299 49,597,849 
 สินทรัพย์อ่ืน  189,551 179,370 72,666 
 

  รวมสินทรัพย์ 1,919,447,286 1,830,881,013 1,924,983,802 

หนีสิ้น      
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 895,984 867,664 896,800 

 เงินมดัจ ารับจากผู้ เช่า 75,315,984 47,344,867 78,506,220 
 หนีส้ินอ่ืน 23,269 161,821 478,916 
 

  รวมหนีสิ้น 76,235,237 48,374,352 79,881,936 

สินทรัพย์สุทธิ:     
 ทนุที่ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ 1,720,000,000 1,720,000,000 1,720,000,000 

 ก าไรสะสม 123,212,049 62,506,661 125,101,866 
 

  สินทรัพย์สุทธิ  1,843,212,049 1,782,506,661 1,845,101,866 

สินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย 10.7163 10.3634 10.7273 

จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หนว่ย) 172,000,000 172,000,000 172,000,000 



ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

ส่วนท่ี 4 หน้าที่ 3 
 

    

13.2.2 งบก าไรขาดทุน  
  

  

(หน่วย: บาท) 
1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

2564 
ตรวจสอบ 

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2563 

ตรวจสอบ 

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2562 

ตรวจสอบ 

รายได้   
 

 รายได้ค่าเช่า 143,129,758 129,316,949 148,000,000 
 รายได้ดอกเบีย้ 237,961 532,041 1,118,767 

 รายได้อ่ืน 0.30 38,147 - 
 

 รวมรายได้ 143,367,720 129,887,138 149,118,767 
     

ค่าใช้จ่าย    
 ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,103,163 7,089,327 7,119,668  
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 947,088 945,244 949,289 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 947,088 945,244 949,289 

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 369,561 1,592,477 395,004 

 ภาษีเงินได้ 1,016 1,979 495 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 164,807 262,397 308,521 
 

 รวมค่าใช้จ่าย 9,532,723 10,836,668 9,722,266 

ก าไรจากการลงทุนสุทธิ 133,834,996 119,050,470 139,396,501 

     

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน    
 รายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุที่เกิดขึน้ - 263 160 

 รายการขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ (37,009,608) (75,005,939) (4,000,938) 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (37,009,608) (75,005,676) (4,000,777) 
  

 
    

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 96,825,389 44,044,794 135,395,724 
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13.2.3 งบกระแสเงนิสด 
  

  

(หน่วย: บาท) 
1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

2564 
ตรวจสอบ 

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2563 

ตรวจสอบ 

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.      
              2562 

ตรวจสอบ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

 การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 96,825,389 44,044,794 135,395,724 

 
ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 

ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 

  
 

 รายการขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ 37,009,608 75,005,676 4,000,777 

 ซือ้เงินลงทนุ (266,697,441) (310,596,968) (399,685,532) 

 ขายเงินลงทนุ 197,000,000 341,998,325 397,812,558 

 ส่วนต า่มลูค่าตราสารหนีต้ดับญัชี (231,188) (518,847) (1,103,328) 

 การ(เพ่ิมขึน้)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผกูพนั (27,971,117) 31,161,353 11,961,896 

 การเพิ่มขึน้ในลกูหนีค้่าเช่า (26,645,483) (44,584,450) (6,000,000) 

 การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์อ่ืน (10,181) (106,704) (226) 

 การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 28,319 (29,136) 3,133 

 การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินมดัจ ารับจากผู้ เช่า 27,971,117 (31,161,353) (11,961,896) 

 การลดลงในหนีส้ินอ่ืน (138,552) (317,095) (1,096) 

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 37,140,470 104,895,597 130,422,012 

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 การแบ่งปันส่วนทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ (36,120,000) (106,640,000) (128,140,000) 

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (36,120,000) (106,640,000) (128,140,000) 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 1,020,470 (1,744,403) 2,282,012 

เงินสดและรายการเทียบเงินสด ณ วันต้นปี 1,195,064 2,939,467 657,455 

เงินสดและรายการเทียบเงินสด ณ วันปลายปี 2,215,534 1,195,064 2,939,467 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

14.1.  ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทุนรวม 

ค าอธิบายผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้าส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

14.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

รายได้จากการลงทนุ 

ในปี 2564 กองทุนรวมมีรายได้รวมทัง้สิน้จ านวน 143.37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 

13.48 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.38 เนื่องจากในปี 2564 กองทุนรวมมีรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึน้ 

เนื่องจากกองทนุรวมได้รับค่าเช่าตามการปรับเงื่อนไขการช าระค่าเช่าให้กับผู้ เช่าซึง่ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้นี ้รายได้รวมทัง้สิน้ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจ านวน 143.13 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของรายได้รวม โดยรายได้ค่าเช่าบันทึกตามมูลค่าเฉล่ียตลอดอายุสัญญาเช่า

ทรัพย์สิน ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี และรายได้ดอกเบีย้จ านวน 0.24 ล้านบาทและรายได้อื่น 0.04 ล้านบาท 

รวมคิดเป็นร้อยละ 0.44 ของรายได้รวม 

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2564 กองทนุรวมมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจ านวน 9.53 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 1.30 

ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.03 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพซึ่งลดลงจ านวน 1.22  

ล้านบาท จากปี 2563 ซึ่งมีค่าที่ปรึกษาในการให้ความเห็นในการปรับปรุงโครงสร้างการช าระหนีข้องผู้ เช่าของ

กองทนุรวมและที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าท ารายการข้างต้น  

อนึ่งกองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจ่ายให้กับ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการและในฐานะนายทะเบียน ค่าธรรมเนียม

ผู้ดแูลผลประโยชน์จ่ายให้กบั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมวิชาชพี

จ่ายบริษัท พีวี ออดิท จ ากดั ในฐานะบริษัทตรวจสอบบญัชี และจ่ายให้กบั บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน โดยค่าธรรมเนียมทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอยู่ในกรอบ

เพดานตามร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินครัง้แรกที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือ  

ชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
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ค่าใช้จ่าย 
ปี 2564 

จ านวน (บาท) 
ปี 2563 

จ านวน (บาท) 
เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมบริษัทจดัการ 7,103,163 7,089,327  0.20 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 947,088 945,244  0.20 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 947,088 945,244  0.20 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 369,561 1,592,477  (76.79) 

ภาษีเงินได้ 1,016 1,979 (48.67) 

ค่าใช้จา่ยอื่น 164,807         262,397  (37.19) 

รวมค่าใช้จ่าย 9,532,723 10,836,668  (12.03) 

 

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ

ในปี 2564 กองทุนรวมมีก าไรจากการลงทุนสุทธิ 133.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน 

14.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.42 จากการปรับปรุงโครงสร้างค่าเช่าของ

กองทุนรวมและมีรายการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 96.83 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี

ก่อนเป็นจ านวน 52.78 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 119.83 เนื่องจากกองทุนรวมมี

รายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุนจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนจ านวน 37.00 ล้านบาท 

ซึ่งลดลงจากรายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุนจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในปี 2563 

เป็นจ านวน 38.00 ล้านบาทซึ่งเกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลงจากงวด

เดียวกันของปี 2563 อนัเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างการช าระค่าเช่าของทรัพย์สินของกองทุนรวมซึง่ได้รับ

มติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 

14.1.2 งบดุลของกองทุนรวม 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีสินทรัพย์รวม 1,919.45 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็น

จ านวน 88.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.84 การเพิ่มขึน้ดงักล่าวมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนที่

แสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ เงินประกนัการเช่า และลกูหนีค้่าเช่าที่เพิ่มขึน้ 

หนีส้ิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีหนีสิ้นรวม 76.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นจ านวน  

27.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.59 โดยมีสาเหตุจากเงินมัดจ ารับจากผู้ เช่าที่ เพิ่มขึน้ 27.97 ล้านบาท 

เนื่องจากการปฏิบตัิตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างค่าเช่าของกองทนุรวม 
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สินทรัพย์สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิ 1,843.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็น

จ านวน 60.70 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.41 และมีสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 

10.7163 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่มีสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 10.3634 บาท 

14.1.3 การวิเคราะห์กระแสเงนิสดของกองทุนรวม 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทนุรวมมีเงินฝากธนาคาร 2.22 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกั

ของการเปล่ียนแปลง (1) กองทุนรวมมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 37.14 ล้านบาท  

ซึ่งเกิดจากรายการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 96.83 ล้านบาท และการปรับกระทบ

รายการสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงานรวมจ านวน 

59.69 ล้านบาท (2) กองทุนรวมมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 36.12 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการ

แบ่งปันส่วนทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: บาท) 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2564 2563 

เงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 37,140,470 104,895,597 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (36,120,000.00) (106,640,000) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 1,020,470 (1,744,403) 

เงินสดและรายการเทียบเงินสด ณ วนัต้นปี 1,195,063.94 2,939,467 

เงินสดและรายการเทียบเงินสด ณ วนัปลายปี 2,215,533.86 1,195,064 

 

14.2.   ปัจจัยหรือเหตกุารณ์ที่อาจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคต (Forward Looking)         

  อย่างมีนัยส าคัญ  

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ 

ประกอบด้วย (1) การปรับตวัดีขึน้ของอุปสงค์ภายในประเทศ (2) การฟืน้ตวัของภาคการท่องเที่ยว (3) การขยายตวัอย่าง

ต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า และ (4) แรงขับเคล่ือนจากการลงทุนภาครัฐ ทัง้นี ้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูป

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะขยายตัวร้อยละ 4.9 การอุปโภค บริโภค และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 และ    

ร้อยละ 3.8 ตามล าดับ ส่วนการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียคาดว่าอยู่ในช่วง   

ร้อยละ 1.5 – 2.5 และดลุบญัชีเดินสะพดัคาดว่าจะเกินดลุร้อยละ 1.5 ของ GDP 



ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

ส่วนท่ี 4 หน้าที่ 8 
 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัมีข้อจ ากดัและความเส่ียงที่อาจส่งผลต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในปี 2565 ได้แก่ 

(1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (2) แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึน้ตามการ

เพิ่มขึน้ของราคาพลงังานและราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากดัต่อการฟืน้ตวัของอุปสงค์ในประเทศ          

(3) เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจากการเพิ่มขึน้ของภาระหนีสิ้น (4) แรงขบัเคล่ือนจากการ

ขยายตัวของภาคการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยงัมีความเส่ียง และ (5) ความเส่ียงจากความผันผวนของ

เศรษฐกิจและการเงินโลก 

ส าหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2564 มีปัจจยัสนบัสนุนจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกนั ช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวฟืน้ตวัอยา่งต่อเนือ่ง 

ประกอบกับการกลบัมาด าเนินมาตรการเปิดประเทศเพื่อรับนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวคัซีนแล้วโดยไม่ต้องมีการกกัตวั

ผ่านมาตรการ Test & Go อย่างต่อเนื่องนับตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565  อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยที่อาจกระทบกับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เช่น การระบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทัว่โลกและเป็นอุปสรรคต่อ

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด ว่าจะมีการกลายพนัธุ์อีก

หรือไม่ เนื่องจากจะมีผลต่อประสิทธิภาพของวคัซีน ภาครัฐจึงมีการสลบัใช้ระหว่างมาตรการผ่อนปรนและเข้มงวดตาม

สถานการณ์ของโรคส่งผลให้เศรษฐกิจไม่สามารถฟืน้ฟไูด้อย่างเต็มที่ 
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15. ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทนุรวม 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษทัจดัการ 

“บริษัทจดัการได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทจดัการขอรับรองว่า 

ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั ” นอกจากนี ้

บริษัทจดัการรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินในรายงานประจ าปีของกองทุนได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบั

ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทนุแล้ว 

(2) บริษัทจดัการได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ

ถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทจดัการได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทจดัการ  

ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ต่อผู้ สอบบัญชีของกองทุนแล้ว  

ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี

ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทนุ 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทจดัการได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษั ทจดัการ 

ได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร หรือ นางสาวอรนุช อศัวปรีชา เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้า

ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร หรือ นางสาวอรนุช อศัวปรีชา ก ากับไว้ บริษัทจดัการ

จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าวข้างต้น 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายพจน์ หะริณสตุ  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร -พจน์ หะริณสตุ- 
2. นายกฤช ปัทมวชิยัพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารปฏิบตัการ -กฤช ปัทมวิชยัพร- 

ในฐานะบริษัทจดัการ  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร รองกรรมการผู้จดัการ -อลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร- 
2. นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา ผู้อ านวยการอาวโุส -อรนชุ อศัวปรีชา- 

ในฐานะบริษัทจดัการ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย และผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกบัการดูแลจัดการกองทุนรวม  

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดัในฐานะบริษัทจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี ้มีกรรมการและ

ผู้บริหาร ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาและประวัติการ

อบรม 
ประสบการณ์ 

1 นาย จือ้ - หง หลิน กรรมการ คณุวฒิุทางการศกึษา 

• Doctor of Philosophy, 
Engineering-Economic 
Systems and Operations 
Research, Stanford 
University, สหรัฐอเมริกา 

ประวตัิการอบรม 

• Corporate Governance 
for Capital Market 
Intermediaries รุ่น 
16/2016 

ประสบการณ์ท างาน 
2554 – 2559 

 
 
 
 
 

2544 – 2554 
 
 
 
 

 

 
Executive Vice President, Regional 
Head of Equity Derivatives, 
KGI Securities Co. Ltd. 
(บริษัทมหาชนในไต้หวนั) 
 
 

กรรมการผู้จดัการ – Head of Asian 
Equity Derivative Analytics, 
The Royal Bank of Scotland N.V. 
(ABN AMRO Bank N.V.) 

2 นางนนัทรัตน์ สรัุกขกะ กรรมการ คณุวฒิุทางการศกึษา 

• LL.M., Widener 
University, Delaware, 
สหรัฐอเมริกา 

ประวตัิการอบรม 

• Director Certification 
Program Class 
199/2015 

• Corporate Governance 
for Capital market 
Intermediaries 5/2015 
จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

ประสบการณ์ท างาน 
2553 – 2556 

 
 
 

2548 – 2549 
 
 
 

2539 – 2548 

 
ผู้อ านวยการอาวโุส – ส านกักรรมการ
อ านวยการ – ฝ่ายวางแผนและกลยทุธ์ 
บมจ. หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
 

ผู้อ านวยการ – สว่นกฎหมายและเร่งรัด
หนีส้ิน 
บมจ. หลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)  
 

นิติกร – ฝ่ายกฎหมาย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาและประวัติการ

อบรม 
ประสบการณ์ 

• ความรู้เกี่ยวกบัการก ากบั
ดแูลการปฎิบตัิงาน จาก
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์
ไทย  

3 นายพจน์ หะริณสตุ กรรมการ
และ
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (นกับริหาร) 
สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจ 
ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาการ
จดัการระหว่างประเทศ 
คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลยั
ลอนดอน 

ประวตัิการอบรม 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
สถาบนัวิทยาการตลาด
ทนุ รุ่นที่ 25/ 2560  

• หลกัสตูร Ultra Wealth 
รุ่น 3/ 2560 

• หลกัสตูร CMA-GMS รุ่น 
2/ 2560 

• หลกัสตูรกรรมการบริษัท 
(DCP รุ่น 206/2559) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจบุนั  

 
 

2559 
 
 

 

2552 – 2558 
 
 

 
 

2551 – 2552  
 
 
 

2550 – 2551  
 
 

2547 – 2550 
 
 

2543 – 2547 
 

 
 

2541 – 2543 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – สายงาน
การเงินและบญัชี  
บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 
 

รองกรรมการผู้อ านวยการ – กลุ่มธุรกิจ
ลกูค้าบคุคลและสถาบนัและกลุ่มธุรกจิ
ตวัแทนจ าหน่าย  
บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
 

ผู้อ านวยการอาวโุส – Head of Global 
Investment Division 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
 

Director, FICC,  
ธนาคารเมอร์ริลลินซ์อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

Director, South East Asia,  
เดอะรอยลั แบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ 
 

ผู้บริหาร – Treasury and Capital 
Markets  
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 
 

Interbank Trader, Treasury 
Department  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

4 นายกฤช ปัทมวิชยัพร กรรมการ
และ
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร
ปฏิบตัิการ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปริญญาโท บญัชีเพ่ือการ
ควบคมุและวางแผน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ท างาน 
2562 – ปัจจบุนั 

 
 

2540 – 2563 
 
 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารปฏบิตัิการ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและหวัหน้าสาย
งานปฏิบตัิการกองทนุ 
บลจ.ยโูอบี จ ากดั 
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาและประวัติการ

อบรม 
ประสบการณ์ 

ประวตัิการอบรม 

• หลกัสตูรกฎหมายฟอกเงิน 
ส าหรับผู้ มีหน้าที่รายงาน 
(Online Training) 

• หลกัสตูรการวางกลยทุธ
ทางกฎหมายและภาษี
ส าหรับการลงทนุใน
ต่างประเทศ 

• หลกัสตูรTFRS15 และ 
TFRS 16 ประเด็นทางบญัชี
และสอบบญัช ี

 

2538 – 2539 
 
 

2537 – 2538 
 
 

2531 – 2537 
 

 

ผู้จดัการด้านตลาดทนุ 
บลจ.ธนทรัพย์ จ ากดั 
 

ผู้จดัการด้านรายงานการเงิน 
บงล. ศรีมิตร จ ากดั 
 

หวัหน้าสว่นงานบญัชีกองทนุ 
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั 

5 นายวอง ไซ ฮงั กรรมการ คณุวฒิุทางการศกึษา 

• Higher Diploma in 
Business Studies, Hong 
Kong Polytechnic 
University, Hong Kong 

ประสบการณ์ท างาน 
2556 – ปัจจบุนั   

 
 
 

2557 – ปัจจบุนั  
 

  
2557 – ปัจจบุนั 

    
 

 

2535 – ปัจจบุนั    
 

 
กรรมการอิสระ  
Ping An Insurance Company of   
China 
 

กรรมการ 
Chong Sing Fintech Holdings Ltd.  
 

กรรมการอิสระ  
JP Morgan Chinese Investment 
Trust, plc.  
 

กรรมการ  
One Asset Management Limited 

6 นางชิง ชิง ลี กรรมการ คณุวฒิุทางการศกึษา 

• MBA, Ohio State 
University, U.S.A. 

ประสบการณ์ท างาน 
2548 – 2549  

 
 
 

2545 – 2548   
.  
 
 

2539 – 2545   
 

2537 – 2539  
 
    

2535 – 2537   

 
รองประธาน  
KGI Securities Investment  
Trust Co., Ltd. 
 

ประธาน  
KGI Securities Investment  
Trust Co., Ltd 
 

ผู้อ านวยการ  
KGI Securities Co., Ltd. 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
HSBC James Capel  
 

เจ้าหน้าที่บญัชี  
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ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาและประวัติการ

อบรม 
ประสบการณ์ 

 
 

2533 – 2535    
 
 
 

2529 – 2531    
 

American Express Bank  
 

นกัวิเคราะห์                                  
International Investment  
Trust Co., Ltd. 
 

เจ้าหน้าที ่
Chinatrust Commercial Bank 

7 นายจิน หลง เจิง้* 
 

กรรมการ คณุวฒิุทางการศกึษา 

• Bachelor’s degree  
Major : International Trade 
from Tamkang University, 
Taiwan, R.O.C 

ประสบการณ์ท างาน 
2562 – ปัจจบุนั  

 
2562 – ปัจจบุนั  

 
 

2556 –2562 
 
 

2555 –2562 
 
 

2542 –2562 
 
 

2550 –2552 
 
 

2549 –2550 
 
 

2549 –2558 

 
กรรมการ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
กรรมการ 
KGI Securities (Thailand) Public 
Company Ltd. 
ประธาน 
Global Securities Finance 
Corporation 
(บริษัทในประเทศไต้หวนั) 
ประธาน 
KGI Insurance Brokers Co., Ltd 
(บริษัทในประเทศไต้หวนั) 
กรรมการ 
KGI Securities Co., Ltd 
(บริษัทในประเทศไต้หวนั) 
President & CEO 
KGI Securities Co., Ltd 
(บริษัทในประเทศไต้หวนั) 
ประธาน 
KGI Securities Co., Ltd 
(บริษัทในประเทศไต้หวนั) 
กรรมการ 
KGI Securities (Thailand) Plc. 
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ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย และผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบใน
สายงานเกี่ยวกบัการดูแลจัดการกองทนุรวม 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาและประวัติ

การอบรม 
ประสบการณ์ 

1 นายอลงกรณ์  
ประธานราษฎร์นิกร 

รองกรรมการ
ผู้จดัการ 

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปริญญาโท สาขา
กฎหมายธุรกิจ 
McGeorge School of 
Law, University of 
the Pacific, U.S.A. 

• ปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์, 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม  

• Director Certification 
Program (DCP 
114/2009) 

ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจบุนั 

 
 
 

2555 – 2559 
 
 

2551 – 2555 
 
 
 

2541 – 2550 
 
 
 

 
 

 
รองกรรมการผู้จดัการ –  สายงาน
อสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 

ผู้อ านวยการอาวโุส – ฝ่ายกฎหมายและ
บริหารทรัพย์สิน 
บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 
 

ผู้จดัการกองทนุอาวโุส – ฝ่ายจดัการกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 

2 นางอรนชุ อศัวปรีชา ผู้อ านวยการ
อาวโุส 

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปริญญาโท การเงิน 
สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 
2561 – ปัจจบุนั 

 

2552 – 2560 
 

 
ผู้อ านวยการอาวโุส – ฝ่ายจดัการกองทนุ
รวมเพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส – ฝ่ายจดัการ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
บลจ. วรรณ จ ากดั 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 6 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

  -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั    
       (Compliance) 
 

 ประวัติหวัหน้าฝ่ายก ากับและตรวจสอบ 

 ชื่อ-สกลุ   นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์ 

ต าแหน่ง  หวัหน้าฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ บลจ.วรรณ จ ากดั 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาโท การเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาตรี การจดัการสารสนเทศคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 

ประสบการณ์ท างาน 

2561 - ปัจจบุนั หวัหน้าฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 

บลจ.วรรณ จ ากดั 

2554 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายก ากบัตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั 

2549 -2554 ผู้อ านวยการฝ่ายก ากบัและตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

บลจ. ฟินนัซ่า จ ากดั 

2545 - 2549 ผู้จดัการฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 

บล. บีฟิท จ ากดั (มหาชน) 
2538 - 2545 เจ้าหน้าที่อาวโุสฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

บง. เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
2533 - 2538 System Operator 

บจ. ไทยซูซูกิ มอเตอร์  
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 

ชื่อโครงการ โครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท  

ประเภท (1) กรรมสิทธ์ิในท่ีดินโฉนดเลขท่ี 58548  56838 และ 56839 ต าบลอ่าวนาง 
อ าเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่  มีเนือ้ที่รวมประมาณ 31 ไร่ 2 งาน 
 22 ตารางวา 

(2) กรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูกสร้างทัง้หมดซึ่งได้ปลูกสร้างและตัง้อยู่บน
ที่ดินตามข้อ (1) และ กรรมสิทธ์ิในส่วนควบของอาคารโครงการโรงแรม 
ระบบสาธารณปูโภค งานระบบ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและ
จ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภค งานระบบของโครงการ
โรงแรม  

(3) กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อ
การใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรม 

ที่ตัง้ เลขที่ 54 หมู่ที่ 8 ต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบ่ี    
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมิน

มูลค่าทรัพย์สนิ 
1,610,000,000 บาท 

วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ 3 กรกฎาคม 2564 

วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 
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เอกสารแนบ 5  งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 10 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 11 
 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 12 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 13 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 14 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 15 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 16 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 17 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 18 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 19 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 20 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 21 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 22 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 23 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 24 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 25 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 26 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 27 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 28 
 

 



เอกสารแนบ  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด ์โฮสพีทาลิตี ้
รายงานประจ าปี 2564  Thailand Hospitality Property Fund 

เอกสารแนบ หน้า 29 
 

 
 



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร ช้ัน 9,24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


