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รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพทีาลิตี ้

ค าจ ากดัความ 

โครงการ  หมำยถึง  โครงกำรจดักำรกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ 
โฮสพีทำลิตี ้

กองทุน/กองทุนรวม  หมำยถึง  กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้

กฎหมายหลักทรัพย์ หมำยถึง พระรำชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
พ.ศ.2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ ค ำสั่ง หนงัสือเวียน 
หนงัสือซกัซ้อมควำมเข้ำใจ หนงัสือผ่อนผนัและกฎหมำย
อื่นใดที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน  หมำยถึง  ก ลุ่ ม บุ ค ค ล เดี ย ว กั น ต ำมป ระกำศ  ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2552  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  หมำยถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจดักำรจัดตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อน ำเงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุไปลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
และจัดหำประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวตำม
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่  สน. 
25/2552 รวมทัง้ประกำศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

การบริหารอสังหาริมทรัพย์   หมำยถึง กำรดูแลรักษำให้อสงัหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมอยู่ใน
สภำพที่ ดี และพ ร้อมที่ จ ะใช้ หำผลป ระโยช น์ ได้
ตลอดเวลำ ตลอดจนกำรจัดหำผลประโยชน์จำก
อ สั ง ห ำ ริม ท รัพ ย์ ดั ง ก ล่ ำ ว ด้ ว ย ต ำ ม ป ระ ก ำ ศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่  สน.25/2552 รวมทัง้กำร
บริหำรอสังหำริมทรัพย์ตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และ/
หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนด 
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การประเมินค่า หมำยถึง กำรค ำนวณมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค์
สำธำรณะในกำรเปิดเผยข้อมูลต่อประชำชน โดยเป็น
กำรประเมินอย่ำงเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีกำรตรวจสอบ
เอกสำรสิทธิ ข้อจ ำกัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เงื่อนไข
และข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย ข้อจ ำกัดอื่นของกำรใช้
ประโยชน์ รำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และ
รำยละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องรวมทัง้กำรส ำรวจทรัพย์สิน
ตำมสภำพท่ีเป็นอยู่ 

การสอบทานการประเมินค่า หมำยถึง  กำรเสนอควำมเห็นเก่ียวกับมลูค่ำอสังหำริมทรัพย์หรือ
สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มี
กำรส ำรวจทรัพย์สิน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมำยถึง  คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการลงทุน  หมำยถึง  คณะกรรมกำรลงทนุของกองทนุรวม 

จ านวนเงนิทุนจดทะเบียน  หมำยถึง  จ ำนวน เงินทุ นที่ กองทุ น ระดมทุน ได้  และน ำ ไป 
จดทะ เบี ยน เป็ นกองท รัพ ย์ สิน ไว้ กั บ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ตลาดหลักทรัพย์  หมำยถึง  ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษา  หมำยถึง  บุคคลที่รับให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำแก่บริษัทจดักำร
เก่ียวกับกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ หรือ
สิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ หรือกำรจดัหำผลประโยชน์
จำกอสังหำริมทรัพย์ที่ได้มำจำกกำรลงทุนซึ่งมีหน้ำที่ 
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำย
หลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนด 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน  หมำยถึง  นำยทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ่ได้รับ
ใบอนุญำตกำรให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์
จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการ  หมำยถึง  บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุรวม 
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บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  หมำยถึง  บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งเป็น
บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรให้ควำม
เห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง   หมำยถึง บุคคลที่เก่ียวข้องของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ตำม
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่  สน. 
29/2549 เร่ือง กำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนและหลักเกณฑ์
ในกำรป้องกัน ลงวนัที่ 19 กรกฎำคม 2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ   หมำยถึง บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดักำรตำมประกำศ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 

ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 หมำยถึง ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่  สน. 
25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดตั ง้
และจัดกำร กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ลงวันที่  28 
กรกฎำคม 2552 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  หมำยถึง  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีล ักษณะ ต้อ ง ห้ำมตำมประกำศส ำนัก งำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยคุณสมบัติของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์   หมำยถึง ผู้ จัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์  ตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่  สน. 25/2552 ซึ่ง
หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ตดัสินใจลงทนุ หรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
อสงัหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 
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ผู้สอบบัญช ี หมำยถึง ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่อยู่ใน
บญัชีรำยชื่อที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนตำม
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ว่ำด้วยกำรให้
ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  หมำยถึง บคุคลหรือนิติบคุคลที่บริษัทจดักำรมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

ผู้เช่าเหมา หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ท ำสัญญำเช่ำทรัพย์สินที่กองทุน
รวมเข้ำลงทุนจำกกองทุนรวม เพื่อน ำอสังหำริมทรัพย์
ดงักล่ำวไปจดัหำผลประโยชน์ 

ผู้บริหารทรัพย์สิน หมำยถึง  นิติบคุคลที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรให้ท ำหน้ำที่
ในกำรบริหำรหรือจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินที่
กองทุนรวมได้มำจำกกำรลงทุน  ซึ่งมีหน้ำที่ คุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์
และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนด 

ผู้ลงทุนต่างด้าว   หมำยถึง ผู้ลงทนุท่ีเป็นคนต่ำงด้ำวและนติบิคุคลที่มีสิทธิในท่ีดิน
เสมือนคนตำ่งด้ำวตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชดุ แล้วแต่กรณี 

ผู้จองซือ้ทั่วไป   หมำยถึง ผู้ลงทนุที่จองซือ้หน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรทัว่ไปตำมที่ระบุ
ไว้ในโครงกำร และมิใช่บคุคลดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้จองซือ้พเิศษ  และ 

(2) เจ้ำของ ผู้ให้เช่ำ ผู้ โอนสิทธิกำรเช่ำ และผู้ให้สิทธิใน
อสงัหำริมทรัพย์ ท่ีกองทนุรวมจะลงทนุ 

ผู้จองซือ้พิเศษ   หมำยถึง  ผู้ลงทุนท่ีจองซือ้หน่วยลงทนุที่จะได้รับกำรจดัสรรหน่วย
ลงทุนเป็นพิเศษกว่ำผู้ จองซือ้ทั่วไปตำมรำยละเอียดที่
ก ำหนดในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจดัตัง้และจดักำร
กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข) ทัง้นี ้
 
 
 



กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้
 

5 
 

  ผู้จองซือ้พิเศษให้มีรำยนำมตำมที่ก ำหนดไว้ในหนังสือชี ้
ชวนฉบบัแจกจ่ำย 

มูลค่าหน่วยลงทุน  หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด เมื่อสิน้วนัท ำกำรท่ีค ำนวณ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนหักด้วยหนีสิ้น ซึ่งค ำนวณ
ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร 

รายงานการประเมินค่า  หมำยถึง รำยงำนของบ ริษั ทประเมิ นค่ ำท รัพ ย์ สิ นซึ่ งระบ ุ
รำยละเอียดต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรประเมินค่ำหรือกำรสอบ
ทำนกำรประเมินค่ำ โดยมีผู้ ประเมินหลักตำมประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบบริษัทประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินและผู้ ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์
สำธำรณะ พ.ศ. 2552 เป็นผู้ ลงลำยมือชื่อในรำยงำน
ดงักล่ำว 

รายได้ประจ า หมำยถึง    รำยได้ที่เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจ ำที่กองทุนรวม
ได้รับเนื่องจำกกำรให้บุคคลอื่นใช้ทรัพย์สินของกองทุน
รวม เช่น ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร เป็นต้น และให้หมำยควำม
รวมถึงดอกเบีย้ของรำยได้ดงักล่ำวด้วย 

ส านักงาน หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ 

หน่วยลงทุน  หมำยถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน  หมำยถึง ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุน โดยมีรำยละเอียดตำมที่
ก ำ ห น ด ใน ข้ อ  4.2 ข อ ง รำ ย ล ะ เอี ย ด โค รงก ำ ร 
ฉบบันี ้

วันท าการ  หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษทัจดักำร 

วันที่กองทุนรวมเข้าลงทนุครัง้แรก  หมำยถึง วนัท่ีกองทนุรวมได้จดทะเบยีนกำรลงทนุในทรัพย์สิน
และรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ
ครัง้แรกโดยชอบด้วยกฎหมำยเสร็จสมบรูณ์ 
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ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด 

ที่อยู่บริษทัจัดการ  :    989 อำคำรสยำมพวิรรธน์ทำวเวอร์ ชัน้  9, 24 ถนนพระรำม 1  

   แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
 โทรศพัท์  02-659-8888 โทรสำร 02-659-8860 

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม 

1.1  ชื่อโครงกำร (ไทย)  :  กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้

1.2  ชื่อโครงกำร (องักฤษ)  :  Thailand Hospitality Property Fund 

1.3  ชื่อย่อ  :  TLHPF 

1.4  ประเภทโครงกำร  :  กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดกำรจะยื่นค ำขอต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้รับหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

1.5 ลกัษณะโครงกำร : ระบเุฉพำะเจำะจง 

1.6 ประเภทกำรลงทนุ : อสงัหำริมทรัพย์ 

1.7  อำยโุครงกำร  : ไม่ก ำหนดอำยโุครงกำร 

2.  จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายและมูลค่าขัน้ต ่าในการจองซือ้ 

2.1  จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรไม่เกิน:  1,720,000,000 บำท (หน่ึงพนัเจ็ดร้อยยี่สิบล้ำนบำท) 

 เงื่อนไขอื่นๆ  : ในกรณีที่บริษัทจัดกำรระดมทุนได้ต ่ ำกว่ำจ ำนวนเงินทุนของ    
โครงกำร บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดขนำดของ
กองทุนรวมที่จะน ำไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม   
ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร นอกจำกนี ้บริษัทจัดกำรอำจจะ     
มีกำรจัดสรรหน่วยลงทุนและคืนเงินค่ำจองซื อ้บำงส่วนให้แก่ 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุได้ 

2.2  มลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วยลงทนุ  :  10 บำท (สิบบำท) 

2.3  จ ำนวนหน่วยลงทนุ  :  ไม่เกิน 172,000,000 หน่วย (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบสองล้ำนหน่วย) 

2.4  ประเภทหน่วยลงทนุ  :  ระบชุื่อผู้ ถือ  

2.5  รำคำของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขำย  :  10 บำท (สิบบำท) 

2.6  มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรจองซือ้  :  10,000 บำท (หน่ึงหมื่นบำท) และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 1,000 บำท 
(หน่ึงพนับำท) 
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3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทนุรวมและรายละเอียดนโยบายการลงทนุ 

เพื่อระดมเงินทุนจำกนักลงทุนทั่วไป โดยน ำเงินที่ได้จำกกำรระดมเงินทุนไปซือ้ และ/หรือ  เช่ำ และ/หรือ เช่ำช่วง
อสงัหำริมทรัพย์ และจดัหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ดงักล่ำว ตลอดจนท ำกำรปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันำ
ศักยภำพ และ/หรือ จ ำหน่ำยทรัพย์สินต่ำง ๆ ท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้เช่ำ ให้เช่ำช่วง 
และ/หรือ ขำย หรือด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่ งก่อให้เกิดรำยได้และผลตอบแทน 
แก่กองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่น  และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ กำร
หำดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตำมก ำหนดกฎหมำยหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนด 

4. นโยบายการลงทนุ 

4.1 การลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจดักำรจะน ำเงินที่ได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทนุรวมมำลงทนุโดยลงทนุในกรรมสิทธ์ิ ท่ีดิน 
และอำคำร ส ำหรับกำรใช้ประกอบกิจกำรโรงแรม จ ำนวน 1 โครงกำร และลงทนุในทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็น
ส่วนควบของที่ดินและอำคำร ระบบสำธำรณปูโภค งำนระบบ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและ
จ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ของที่ดินและอำคำรดังกล่ำว รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่
เก่ี ยวเนื่ องและจ ำ เป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำรโรงแรม  จำก บ ริษั ท  พี  พี  
ฮอลิเดย์ จ ำกดั ซึง่เป็นเจ้ำของทรัพย์สิน โดยมีรำยละเอียด ดงัต่อไปนี ้

 
  โครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

1. กองทุนรวมจะลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงกำร โฉนด
ที่ดินเลขท่ี 58548 56838 และ 56839 ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี ่
เนือ้ที่ดินรวมประมำณ 31 ไร่ 2 งำน 22 ตำรำงวำ 

2. กองทุนรวมจะลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอำคำรโครงกำร เลขที่ 54 หมู่ 8 ต ำบลอ่ำวนำง 
อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบ่ี  ซึง่ประกอบด้วยอำคำรที่พกัอำศยั อำคำรร้ำนอำหำร 
อำคำรเอนกประสงค์  อำคำรด ำเนินกำรอื่นๆ เพื่อสนบัสนุนกำรประกอบธุรกิจโรงแรม 
ตลอดจนสระว่ำยน ำ้  ถนน และรัว้คอนกรีต  โดยมีขนำดพื น้ที่ รวมประมำณ 
16,949.05 ตำรำงเมตร ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินตำมข้อ 1. ข้ำงต้น รวมถึงกรรมสิทธ์ิในส่วน
ควบ ระบบสำธำรณูปโภค งำนระบบ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและ
จ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในระบบสำธำรณูปโภค ของโครงกำร ตลอดจนทรัพย์สิน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง  เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในโครงกำร 

3. กองทนุรวมจะลงทนุในกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่เก่ียวเนื่องและ
จ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในโครงกำร 
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เงื่อนไขในการเข้าลงทุน 

(1)  ในกรณีที่บริษัทจดักำรระดมทนุได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินได้ทุกรำยกำรตำมที่ระบไุว้
ในโครงกำรนี ้บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขอเพิกถอนกำรจัดตั ง้และจัดกำรกองทุนรวมและ
ด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนเงินค่ำจองซือ้
หน่วยลงทนุโดยไม่มีกำรจ่ำยดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใดๆ 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดกำรสำมำรถระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินได้ตำมที่ระบุไว้
ข้ำงต้น (แล้วแต่กรณี) แต่ (ก) ไม่สำมำรถลงทนุในทรัพย์สินได้ ไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วนหรือทัง้หมด
เนื่องจำกทรัพย์สินที่เป็นอสงัหำริมทรัพย์ไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ก ำหนดไว้หรือมิได้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในโครงกำร หรือมีเหตุอื่นใดอนัท ำให้กองทนุรวมไม่สำมำรถลงทนุในทรัพย์สินที่เป็น
อสังหำริมทรัพย์ได้ และ/หรือ (ข) เกิดเหตุสุดวิสัยขึน้กับทรัพย์สินที่เป็นอสังหำริมทรัพย์ และ/
หรือ (ค) มีเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นอสงัหำริมทรัพย์และบริษัทจัดกำรเห็นว่ำ
เหตดุงักล่ำวอำจมีผลกระทบต่อกำรลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะ 

(2.1) พิจำรณำลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอสังหำริมทรัพย์เพียงบำงส่วน เฉพำะในกรณีที่
ทรัพย์สินที่บริษัทจดักำรจะพิจำรณำลงทุนมีมลูค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุนรวมภำยหลังกำรลงทุน โดยบริษัทจัดกำร
สงวนสิทธิที่จะปรับเปล่ียนข้อก ำหนด และ/หรือ เงื่อนไขในกำรลงทุนในทรัพย์สินที่
เป็นอสงัหำริมทรัพย์ดงักล่ำว รวมถึงพิจำรณำเจรจำกับคู่สญัญำที่เก่ียวข้องในกำร
ปรับเปล่ียนเงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน ค่ำตอบแทนและเงินอื่นใด หรือ ข้อสัญญำหรือ
ข้อก ำหนดใด ๆ ตำมควำมเหมำะสม หรือ  

(2.2) พิจำรณำเลิกกองทุนรวมก่อนกำรลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอสังหำริมทรัพย์หำก
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำลงทุนมีมูลค่ำน้อยกว่ำร้อยละ 75 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนรวมภำยหลงักำรลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะช ำระ
บญัชีกองทนุรวมเพื่อคืนเงินลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ดี กองทนุรวมจะ
พิจำรณำถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นส ำคญั  

ถึงแม้ทรัพย์สินที่บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำให้กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุรวมภำยหลงักำรลงทนุ บริษัทจดักำรอำจเลือกที่จะไม่
ลงทุนโดยให้เลิกกองทุนรวมตำมข้อ (2.2) ก็ได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเลือกที่จะลงทุน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ (2.1) ของวรรคก่อนแล้ว หำกบริษัทจดักำรประสงค์จะน ำเงินที่ได้จำก
กำรระดมทุนส่วนที่เหลือไปลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินอื่นนอกจำกทรัพย์สินตำมที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำร กองทุนรวมจะต้องได้รับมติเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งในกรณี  
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ดงักล่ำวบริษัทจัดกำรจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียกับกำรลงทุน
ดงักล่ำว 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรสำมำรถระดมทุนได้เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินได้ตำมที่ระบุไว้
ข้ำงต้น (แล้วแต่กรณี) แต่กองทุนรวมจะไม่ด ำเนินกำรลงทุนในทรัพย์สิน และบริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวม โดยไม่ต้องขอมติ และ/หรือ ควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และ/หรือ ไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงแรม และ/หรือ ใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะลงทนุ ถกูพกัหรือถูกเพิกถอน 

ในกรณีที่ต้องเลิกกองทนุรวมตำมข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3) ข้ำงต้น เงินลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับคืนจะ
เป็นไปตำมยอดเงินคงเหลือหลังจำกกำรช ำระบัญชี ซึ่งจะใกล้เคียงกับจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรที่จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ ในกรณีดังกล่ำวนีผู้้ ถือหน่วย
ลงทุนจึงอำจมีควำมเส่ียงที่จะได้รับเงินลงทุนคืนในจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วยลงทุน  
(ต ่ำกว่ำ 10 บำท) ทัง้นี  ้กำรคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

4.2 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก  

(ก) รายละเอียดโดยสรุปของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

เจ้ำของทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะ
เข้ำลงทนุครัง้แรก 

บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั 

 

ที่ตัง้โครงกำร เลขที่ 54 หมู่ที่ 8 ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมืองกระบี่ 

จงัหวดักระบี ่

ทำงเข้ำ-ออก เป็นที่ดินติดหำดทรำยชำยทะเล ใช้ทำงเข้ำ-ออกโดยทำงเรือ ซึ่งสำมำรถ
เข้ำ-ออก ได้ทำงด้ำนหน้ำที่ดินซึ่งติดหำดทรำยชำยทะเลบริเวณหำด 
แหลมตง ยำวประมำณ 500 เมตร 

ที่ดินท่ีกองทนุรวมจะเข้ำลงทนุ โฉนดที่ดินเลขที่ 58548  56838 และ 56839 ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง
กระบี ่จงัหวดักระบี ่

เนือ้ที่ดินท่ีกองทนุรวมจะเข้ำลงทนุ 31 ไร่ 2 งำน 22 ตำรำงวำ 

อำคำรท่ีกองทนุรวมจะเข้ำลงทนุ • อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 59 หลงั เพื่อใช้เป็นห้องพกัแบบเดี่ยว 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 14 หลงั เพื่อใช้เป็นห้องพกัแบบคู่ 
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• อำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ ำนวน 12 หลงัเพื่อใช้เป็นอำคำรห้องพกั 

• อำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนกังำนและ
ห้องอำหำร 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นร้ำนอำหำร 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นบำร์ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรต้อนรับ 

• อำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ ำนวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรอเนกประสงค์ 

• อำคำร ค .ส .ล . 1 ชั น้  จ ำนวน  1 หลัง  เพื่ อ ใช้ เป็นอำคำรห้อง
ประชมุสมัมนำ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรร้ำนค้ำ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรเก็บของ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นห้องพกัพนกังำนและ
เก็บของ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรโรงซักรีดและ
แม่บ้ำน 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 11 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรบ้ำนพัก
พนกังำน 

• อำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน้  จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรบ้ำนพัก
พนกังำน 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรโรงอำหำร
พนกังำน 

• อำคำรคอนกรีตโครงสร้ำงไม้ 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำร
ห้องพระ 

• อำคำรคอนกรีตโครงสร้ำงไม้ 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำร
นวดชำยหำด 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรห้องเก็บของ
แม่บ้ำน  

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรเคร่ืองสบูน ำ้ 
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• อำคำรคอนกรีตโครงสร้ำงไม้ 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำร
ส ำนกังำนสวนหย่อม 

• อำคำรคอนกรีตโครงสร้ำงไม้ 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำร
ปฏิบตัิงำนซ่อมบ ำรุง  

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรป้อมยำม 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้  จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรห้องน ำ้
พนกังำน 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรสนัทนำกำรทำง
น ำ้ และ 

• สระว่ำยน ำ้ จ ำนวน 2 สระ 

วนัเร่ิมเปิดด ำเนินกำร 7 กรกฎำคม 2547 

ผู้บริหำรทรัพย์สิน ปัจจุบันทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุน บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ซึ่ง
เป็นเจ้ำของที่ดินและอำคำรและเป็นผู้ประกอบกิจกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ 
อินน์ รีสอร์ท  โดยบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ได้ว่ำจ้ำง Holiday Inns 
(Thailand) Ltd. เป็นผู้บริหำรโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 
ซึง่สญัญำดงักล่ำวจะครบก ำหนดในวนัท่ี 28 มิถนุำยน 2567 

ลกัษณะพืน้ท่ีโดยรวม โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เป็นโรงแรมระดบั 4 ดำว ตัง้อยู่
บนที่ดินเนือ้ที่ประมำณ 31-2-22 ไร่ ประกอบด้วยอำคำรห้องพัก จ ำนวน  

85 อำคำร ปัจจบุนัมีห้องพกัทัง้สิน้ 128 ห้อง (สำมำรถขยำยเป็น 133 ห้อง
ได้ตำมใบอนญุำตประกอบธุรกิจโรงแรมที่มีอยู่) 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในห้องพกั โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ได้จัดเตรียมส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำง ๆ เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ ใช้บริกำร อำทิ เคร่ืองปรับอำกำศ โทรทศัน์ 
ตู้เย็นพร้อมมินิบำร์ เคร่ืองท ำน ำ้อุ่น ตู้ เซฟนิรภยั ไดร์เป่ำผม เตำรีด เคร่ือง
ท ำชำ-กำแฟ อินเทอร์เน็ต และบริกำรน ำ้ดื่ม เป็นต้น 

ส่วนบริกำรอื่น ๆ โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท มีกำรให้บริกำรอื่น ๆ ในบริเวณ
พืน้ที่โรงแรม อำทิ สระว่ำยน ำ้ สปำ ห้องประชุม ห้องอำหำร และร้ำนค้ำ 
เป็นต้น 

ระบบสำธำรณปูโภค ระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง ระบบประปำและ
สขุำภิบำล ระบบระบำยอำกำศ ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบโทรศพัท์  
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ข้อมลูรำคำประเมิน 

 

1. รำคำประเมินของบริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ ำกัด ณ วนัที่ 17
สิงหำคม 2558 เท่ำกับ 1,786,370,000  บำท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปด
สิบหกล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นบำท) (ผู้ประเมินใช้วิธีกำรประเมินโดย
วิธีคิดจำกรำยได้ (Income Approach) แบบคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Method) 

2. รำคำประเมินของบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 
ณ วันท่ี  16 กรกฎำคม 2558 เท่ำกับ 1,761,100,000 บำท (หน่ึงพัน
เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนบำท)(ผู้ประเมินใช้วิธีกำรประเมิน
แบบวิเครำะห์จำกรำยได้) 

รำคำที่กองทนุรวมจะเข้ำลงทนุ 1,718,000,000 บำท (หนึ่งพนัเจ็ดร้อยสิบแปดล้ำนบำท) 

*  ข้อมูลจากบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2558 

** ทัง้นี้ โปรดพิจารณาความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกบัสมมติฐานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ในภาคผนวก 1 

 

 (ข) รายละเอียดเกี่ ยวกับที่ดินที่ กองทุนรวมจะเข้าลงทุนโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์  
รีสอร์ท 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

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

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

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

รวม  31-2-22  

 

* หมายเหตุ:  1)  พื้นทีที่่กองทุนรวมจะลงทนุ เป็นทีดิ่นทีมี่เอกสารสิทธ์ิคือโฉนดที่ดินจ านวน 3 ฉบบั ไม่ติดต่อกนั โดยบริษัทจดัการได้
ท าการตรวจสอบถึงความถูกต้องของทีม่าของการออกโฉนดที่ดินจากส านกังานทีดิ่นจงัหวดักระบี่ และจากรายงาน
การตรวจสอบจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย  รวมถึงได้ตรวจสอบข้อมูลจากภาพแผนที่ถึงการครอบครองและใช้
ประโยชน์บนที่ดินย้อนหลงัก่อนพระราชกฤษฎีก าหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยาน  จากส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปรากฏรายละเอียดจดหมายแจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อมูลภาพแผนทีด่งักล่าวในภาคผนวก 3 
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                 2)  พื้นที่ดินที่ตั้งอยู่ระหว่างโฉนดที่ดินเลขที่ 58548 กับเลขที่ 56838 มีเนื้อที่โดยประมาณ 28 ตารางวา และที่ดิน
ระหว่างโฉนดเลขที่ 56838 กบัเลขที่ 56839 มีเนื้อที่โดยประมาณ 24 ตารางวา ซ่ึงเป็นที่ดินที่ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ 
จ ากดั เป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ โดยในการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด 
จะไดท้ าการสละการครอบครองและส่งมอบการครอบครองทีดิ่นดงักล่าวให้แก่กองทนุรวมต่อไป 

                3)   พื้นที่ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ไม่รวมถึงที่ดินด้านข้างโครงการทิศตะวนัตกและทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ได้แก่  
พื้นที่ทัง้หมดของที่ดินโฉนดเลขที่ 56837 เนื้อที่ประมาณ 2 งาน 57.3 ตารางวา พื้นที่บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที ่
58547 เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 37.52 ตารางวา และ พื้นที่ทั้งหมดของที่ดินโฉนดเลขที่ 58546 เนื้อที่ประมาณ      
2 งาน 76.5 ตารางวา เนื้อที่รวมประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 71.32 ตารางวา โดยผู้มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินดังกล่าว คือ 
บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ซ่ึงจะท าการจดทะเบียนก่อตัง้ภาระจ ายอมให้แก่กองทุนรวมเพื่อสามารถใช้ประโยชน์
เพ่ิมเติมเพื่อเป็นทางเดิน ทางรถยนต์เข้า-ออก การติดตัง้สาธารณูปโภคในส่วนไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า 
และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทัง้นี้ การจดทะเบียนภาระจ ายอมดงักล่าวจะด าเนินการหลงัจากการจดทะเบียนซ้ือขาย
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน (โดยจะด าเนินการในวนัเดียวกัน) เนื่องจากในการจดทะเบียนก่อตั้งภาระ  
จ ายอมส าหรับทีดิ่นแปลงสามายทรัพย์และภารยทรัพย์ซ่ึงมีเจ้าของเดียวกนัไม่สามารถท าไดต้ามกฎหมาย 
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รูปภาพผังที่ดินโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

 

 

หมายเหต:ุ 1) พืน้ทีที่ก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุคือ พืน้ทีที่มี่สีพืน้เป็นสีขาว (ไม่ไดร้ะบายสีพืน้หลงั)  

    2) พื้นที่ระบายแถบพื้นหลังคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 58547 56837 และ 58546 ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
 พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นทรัพย์สินทีก่องทนุรวมจะลงทนุ 

   3) พื้นที่ระบายแถบพื้นหลงัสีเข้ม (บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 58548 และ พื้นทีร่ะบายแถบสี (ทีดิ่นทัง้แปลง
ของโฉนดเลขที่ 56837 และ เลขที่ 58546) เป็นพื้นที่ดินที่จะจดทะเบียนภาระจ ายอมให้แก่กองทุนรวม
หลังจากการจดทะเบียนซ้ือขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน (โดยจะด าเนินการในวันเดียวกัน) 
เนื่องจากในการจดทะเบียนก่อตั้งภาระจ ายอมส าหรับที่ดินแปลงสามายทรัพย์และภารยทรัพย์ซ่ึงมีเจ้าของ
เดียวกนัไม่สามารถท าไดต้ามกฎหมาย 
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(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นอันเป็นส่วนควบของโครงการโรงแรม
พีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

รายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

           โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจำกผู้มีใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม 
(แบบ ร.ร. 2) จ ำนวน 2 ฉบับ คือใบอนุญำตเลขที่ 3/2554 จ ำนวน 79 ห้องพัก และ ใบอนุญำตเลขที่ 
9/2557 จ ำนวน 54 ห้องพกั  โดยผู้ รับอนญุำตคือ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั  

หมายเหต ุ: 1)  ใบอนญุาตเลขที่ 9/2557 เดิมคือใบอนญุาตเลขที่ 8/2554 ผูร้ับอนญุาตคือ นายจ าเริญ จิตตรัตน์เสนีย์  ซ่ึง
ได้ด าเนินการโอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมดงักล่าว ให้แก่ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั (“บริษัทฯ) 
เมื่อวนัที ่19 มีนาคม 2557  ดงันัน้บริษัทดงักล่าวจึงมีใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมจ านวน 2 ฉบบั 

              2)  กรณีการโอนใบอนุญาตดังกล่าวมีข้อพิจารณาตามกฎหมายเก่ียวกับหน้าที่ในการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงก าหนดเงื่อนไขว่า การประกอบกิจการโรงแรม ที่มีจ านวน
ห้องพกัตัง้แต่ 80 ห้องข้ึนไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรข้ึนไป ต้องจัดท ารายงาน EIA 
ก่อนเร่ิมโครงการหรือเร่ิมการก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) ดงันัน้ โดยผลจากการรับโอนใบอนญุาตข้างตน้ อาจ
พิจารณาได้ว่าบริษัทฯ ได้ประกอบกิจการโรงแรมโดยมีห้องพกัภายใต้ใบอนญุาตทัง้ 2 ฉบบั เกินกว่า 80 
ห้อง ซ่ึงจากเอกสารและข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ  ทางบริษัทฯได้ซ้ือกิจการโรงแรมจากเจ้าของเดิมเมื่อปี 
2547 โดยมีลักษณะทางกายภาพแยกออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงส่วนแรกเป็นส่วนของโครงการที่มีห้องพักที่
ก่อสร้างแล้ว จ านวน 79 ห้อง ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 58548 ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
เลขที่ 3/2554 (ตามใบอนุญาตเปิดใช้เลขที่ 244/2547 และ 154/2548) จ านวน 1 ฉบับ และส่วนที่สอง
ตัง้อยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 56838 และ 56839  โดยนายจ าเริญ จิตตรัตน์เสนีย์ได้ก่อสร้างและปรับปรุงส่ิง
ปลูกสร้างซ่ึงอยู่บนที่ดินดงักล่าว ซ่ึงได้ย่ืนขอใบอนญุาตและได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที ่
8/2554 จ านวน 54 ห้อง เมื่อวนัที่ 23 มีนาคม 2554 จ านวน 1 ฉบบั ซ่ึงต่อมานายจ าเริญ จิตตรัตน์เสนีย์ 
ไดท้ าการโอนใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมดงักล่าว ให้แก่บริษัทฯ โดยเปลี่ยนเป็นเลขที ่9/2557                                   
ในการโอนใบอนุญาตประกอบธุร กิจโรงแรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขอให้ที่ว่าการอ าเภอเมือง
กระบ่ี ซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้มีอ านาจอนุมัติการรับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ได้รับรอง
ถึงกรณีค าขอโอนใบอนุญาตดังกล่าวว่ามีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
กฎหมายก าหนด และบริษัทฯ ในฐานะผู้รับโอนนั้น ไม่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการโอนใบอนุญาตจากนาย
จ าเ ริญ จิตตรัตน์ เสนีย์  ให้แก่บ ริษัทฯ นั ้น สามารถกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การนับ
จ านวนห้องพักเป็นการนับจ านวนห้องพักตามจ านวนห้องพักที่ระบุในใบอนุญาตแต่ละฉบับ นั้น
แยกกัน ไป แม้ภายหล ังการรับ โอนใบอนุญาตด ังกล่าว จะท าให้ บ ริษัทฯ  จะถือ ใบอนุญาต
ประกอบธุร กิจโรงแรมจ านวน 2 ฉบับดังกล่าวก็ตาม  ประกอบกับการโอนใบอนุญาตดังกล่าว 
ออกให้โดยนายทะเบียนซ่ึงป็นรองผู ้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ กรณีย่อมเชื่อได้ว่าเจ้าหน้า ที่ผู ้มีอ านาจได้พิจารณาแล้วว่า การโอนใบอนุญาตเป็นไป
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
การอนุมัติให้บริษัทฯ  รับโอนใบอนุญาตเป็นการอนุมัติให้รับโอนใบอนุญาตโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไข
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ใด ๆ  ให้บริษัทฯ ต้องจัดท ารายงาน EIA ส าหรับการถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ 
จ านวน 2 ฉบบัดงักล่าว  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท าการหารือถึงการจัดท ารายงาน EIA ส าหรับโครงการดังกล่าวไปยงัส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (“ส านกังานฯ) ซ่ึงทางส านกังานฯ ไดมี้หนงัสือตอบ
ข้อหารือในประเด็นดังกล่าวว่าเป็นแต่เพียงเร่ืองของการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมมาเป็น
เจ้าของเดียวกันเท่านัน้ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างใด ๆ เพ่ิมเติม 
กรณีจึงไม่อยู่ในบงัคบัที่จะต้องจดัท ารายงาน EIA  โดยปรากฎรายละเอียดในภาคผนวก 4  ทัง้นี้ เป็นไป
ตามหนัง สื อ รับ รองการก่อส ร้างอ าคารโรงแรมและอาคารที่ เ ก่ี ย ว เนื่ อ งกับ กิจการโรงแรม  
 ซ่ึงออกโดยองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบ่ี ตามหนงัสือที่ กบ 71101.3/40 และ กบ
71101.3/41 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 ว่าอาคารของโรงแรมจ านวน 79 ห้อง และจ านวน 54 ห้อง 
ตามล าดับดังกล่าวได้ด าเนินการก่อสร้างมาก่อนที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บงัคับเมื่อวนัที่ 10 ตุลาคม 
2534 ซ่ึงวนัที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับดังกล่าวเป็นวนัก่อนที่จะมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลส่ิงแวดล้อม ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2535 
ประกอบกบับลจ. วรรณ ได้จดัให้ที่ปรึกษากฎหมาย คือ บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากัด 
ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ในประเด็นเก่ียวกับการจัดท ารายงาน EIA กรณีการรับโอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยพิจารณาตามเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของทางราชการแล้ว โดยเช่ือได้ว่าการ
ด าเนินการโอนใบอนุญาตดงักล่าวบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการโรงแรมได้และกองทุนรวมสามารถ
ลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าวได ้ 

 รายละเอียดอาคารห้องพักของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

ปัจจุบันโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ประกอบไปด้วยอำคำรห้องพัก จ ำนวน 85 อำคำร 
มีห้องพกัที่เปิดด ำเนินกำรในปัจจบุนัจ ำนวน 128 ห้อง มี 6 รูปแบบ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

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 
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 รายละเอียดพืน้ที่โดยรวมของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

ประเภทพืน้ที่ 
พืน้ที่ 

 )ตารางเมตร (  
ร้อยละของพืน้ที่รวม 

1.  พืน้ท่ีห้องพกั 5,888.50 34.7 

2.  พืน้ท่ีร้ำนอำหำร 1,032.44 6.1 

3.  พืน้ท่ีร้ำนค้ำ 104.25 0.6 

4.  พืน้ท่ีส่วนกลำง 9,923.86 58.6 

รวม 16,949.05 100.0 

 
* หมายเหตุ: จ านวนพืน้ทีส่ิ่งปลูกสร้างทีร่ะบไุว้ตามตารางข้างตน้เป็นไปตามรายละเอียดของหนงัสือแจ้งการตรวจสอบและรับรองการ

ก่อสร้างอาคารโรงแรมและอาคารที่เก่ียวเนื่องกับกิจการโรงแรม จากองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมือง
กระบ่ี จงัหวดักระบ่ี   
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 แผนที่แสดงที่ตัง้ของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 
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(ง) โครงสร้างรายได้ 

ในปัจจุบนัโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท มีโครงสร้ำงรำยได้ ดงัต่อไปนี ้(ข้อมลู ณ วันที่  30 
มิถนุำยน 2558 ) 

ข้อมูลการ
ปฏิบัติการ  

หน่วย 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 
(ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – มิ.ย.) 

จ ำนวนห้องที่เปิด
ให้บริกำรทัง้หมด 

ห้อง 77  97 126  128 128 128 

อตัรำกำรเข้ำพกัเฉลี่ย  ร้อยละ 81.25 87.24 82.78 85.69 82.56 81.82 
อตัรำค่ำเช่ำเฉลี่ย  (บำทต่อห้องต่อคืน) 4,291  4,510 4,582  4,725 5,112 5,429 
จ ำนวนผู้ เข้ำพกัทัง้หมด คน 48,691 66,152  82,378  86,920 86,495 40,440 
อตัรำเฉลี่ยของผู้ เข้ำพกั คนต่อห้อง 2.13 2.14  2.16  2.21 2.24 2.14 

            

ผลการด าเนินการ หน่วย 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 
(ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. –ธ.ค.) (ม.ค. – มิ.ย.) 

รำยได้จำกค่ำเช่ำห้องพกั พนับำท 97,997  139,298  174,919  186,080 197,192 102,919 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม 

พนับำท 47,007 61,274  67,616  72,123 76,053 35,807 

รำยได้อ่ืนๆ** พนับำท 16,730 17,741  20,711  22,804 27,617 9,955 
รำยได้รวม พนับำท 161,735 218,313 263,245  281,008 300,993 148,682 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน พนับำท 51,072 82,809 109,958 123,030 130,241 66,748 
อตัรำก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน ร้อยละ 31.58 37.93 41.77 43.78 43.27 44.89 

 

* ข้อมูลจากบริษัท Holiday Inns (Thailand) Limited และ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากัด ส้ินสุด ณ วันที่  30 
มิถนุายน 2558 

** รายไดอื้น่ๆ เช่น (1) รายไดจ้ากโปรแกรมทวัร์ (2) รายไดจ้ากการด าน ้า (3) รายไดค้่าเรือโดยสาร (4) รายไดจ้าก
ร้านสปาและนวดแผนโบราณ (5) รายไดจ้ากร้านขายของ (6) รายไดจ้ากบริการซกัรีด  

 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของโครงการโรงแรม 

ในช่วงปี 2553 – 2556  โรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ได้มีกำรพฒันำขยำยจ ำนวนห้องพกั จำก 77 ห้อง ใน ปี 
2553 เป็น 128 ห้อง ใน ปี 2556 จำกกำรเร่ิมเปิดบริกำรเฟสที่ 2 โซน Coral Wing ในปี 2554 ส่งผลให้โรงแรมมีจ ำนวนห้องที่
เปิดให้บริกำรมำกขึน้และสำมำรถรองรับผู้ เข้ำพักได้มำกขึน้ ประกอบกับ โรงแรมสำมำรถรักษำอตัรำกำรเข้ำพักเฉล่ียได้ใน
ระดับเกินกว่ำร้อยละ 80 โดยตลอดโดยมีอัตรำกำรเข้ำพักเฉล่ียในปี 2556  ร้อยละ 85.69  และ ในปี 2557 ร้อยละ 83 ซึ่ง
ลดลงเล็กน้อยอนัเนื่องมำจำกผลกระทบทำงกำรเมอืง  และมีอตัรำค่ำเช่ำเฉล่ียที่ปรับตวัสงูขึน้เป็นล ำดบั จำก 4,291 บำท ต่อ
ห้องต่อคืน ในปี 2553 เป็น 5,112 บำทต่อห้องต่อคืนในปี 2557 ซึ่งส่งผลให้รำยได้รวมของโรงแรมเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง
ตำมล ำดบั คือ 161.74 ล้ำนบำท ในปี 2553 เป็น 300.86 ล้ำนบำท ในปี 2557 
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ดงันัน้ ด้วยเหตผุลดงักล่ำว ส่งผลให้รำยได้ของโรงแรมในแต่ละส่วนปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

- รำยได้จำกห้องพกัมีกำรขยำยตวัเพิ่มขึน้จำก 98 ล้ำนบำทในปี 2553 เป็น 197 ล้ำนบำทในปี 2557 

- รำยได้จำกอำหำรและเคร่ืองดื่มปรับตัวสงูขึน้ ตำมจ ำนวนผู้ เข้ำพกัที่สูงขึน้ โดยคิดเป็นสดัส่วนประมำณ
ร้อยละ 25 - 29 ของรำยได้ทัง้หมด ในช่วงปี 2553 - 2557 

- รำยได้อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย (1) รำยได้จำกโปรแกรมทวัร์ท่องเที่ยว (2) รำยได้จำกกำรด ำน ำ้ (3) รำยได้
ค่ำเรือโดยสำร (4) รำยได้จำกร้ำนสปำและนวดแผนโบรำณ (5) รำยได้จำกร้ำนขำยของ (6) รำยได้จำกบริกำรซกัรีด เป็นต้น 
มีกำรปรับตัวสูงขึน้ตำมล ำดับเช่นกัน จำกจ ำนวนผู้ เข้ำพักที่ เพิ่มมำกขึน้ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 8 - 10 ของ
รำยได้ทัง้หมด ในช่วงปี 2553 - 2557 

ส ำหรับในด้ำนของค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ซึ่งหลักๆจะประกอบด้วย ต้นทุนอำหำรและเคร่ืองดื่ม ต้นทุนจำก
รำยได้อื่นๆ เงินเดือนและสวัสดิกำร ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรและกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยกำรตลำด ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ  
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเบีย้ประกันภยั ภำษีโรงเรือน ค่ำจ้ำงผู้บริหำรโรงแรม และ เงินส ำรองค่ำเฟอร์นิเจอร์และวสัดุอุปกรณ์ 
โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนทัง้หมดปรับตวัสงูขึน้ ตำมรำยได้ที่สูงขึน้ จำก 110 ล้ำนบำท ในปี 2553 เป็น 170 ล้ำนบำท 
ในปี 2557  

เมื่อวิเครำะห์ในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร  บริษัทจดักำรเห็นว่ำ สดัส่วนของคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนต่อรำยได้
รวมทัง้หมด มีสัดส่วนที่ น้อยลง จำกร้อยละ 68 ในปี 2553 เป็น ร้อยละ 62 ร้อยละ 58 ร้อยละ 56 และร้อยละ 56  
ในปี  2554 2555 2556 และ 2557 ตำมล ำดับ ส่งผลให้ อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปรับตวัเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 32 ในปี 
2553 เป็น ร้อยละ 43  ในปี 2557 โดยสำเหตุหลักมำจำก กำรประหยัดจำกขนำด (Economy of scale) จำกกำรขยำย
จ ำนวนห้องพกัที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้โรงแรมมีกำรบริหำรต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยได้อยำ่งมีประสิทธิภำพมำกขึน้ อีกทัง้กำรพฒันำใน
ด้ำนสำธำรณูปโภคบนเกำะพีพี เช่น กำรเดินสำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตรงมำยงัพืน้ที่ของโรงแรม ท ำให้โรงแรม
ประหยดัค่ำเชือ้เพลิงและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตไฟฟ้ำ เป็นต้น 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค. – มิ.ย.) โครงกำรได้มีอัตรำกำรเข้ำพักเฉล่ีย 
ร้อยละ 81.8 ซึ่งต ่ำกว่ำเล็กน้อยในช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ร้อยละ 82.3 จำกผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจของต่ำงชำติ แต่
ในทำงกลบักนัโครงกำรมีอตัรำค่ำเช่ำเฉล่ียได้ที่ระดบั 5,429 บำท/ห้อง/คืน ซึง่เพิม่ขึน้จำกปี 2557 ร้อยละ 6.2 

แม้ว่ำรำยได้รวมในช่วง 6 เดือนแรกจะลดลงเล็กน้อยจำก 151.56 ล้ำนบำทในปี 2557 มำที่ 148.68 ล้ำนบำทในปี 
2558 แต่ด้ำนอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนยงัรักษำได้ทีร้่อยละ 44 ซึง่เท่ำกบั 66.75 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกบัช่วงเวลำเดียวกนั
ของปี 2557 ทีร่ะดบั 66.95 ล้ำนบำท ที่อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนร้อยละ 43 เหตผุลมำจำกกำรท่ีโครงกำรสำมำรถบริหำร
จดักำรในด้ำนรำยได้อื่นๆ ที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมโปรแกรมทวัร์ท่องเที่ยวและกำรด ำน ำ้ที่มีต้นทุนที่
ต ่ำ 
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(จ)   ข้อมูลลูกค้า 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สำมำรถแบ่งกลุ่มลูกค้ำตำมถิ่นฐำน
ของผู้ เข้ำพกัได้ดงันี ้

ประเทศ 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 
(ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. - ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ  พันบาท ร้อยละ 
ทวีปยุโรป                   

สหรำชอำณำจกัร 8,824  9.0% 11,406  8.2% 10,787  6.2% 12,516 6.7% 10,963 5.6% 
เยอรมนั 10,073  10.3% 8,303  6.0% 8,254  4.7% 7,708 4.1% 10,519 5.3% 
อิตำล ี 4,338  4.4% 4,507  3.2% 6,444  3.7% 5,182 2.8% 7,038 3.6% 
ฝรั่งเศส 6,098  6.2% 9,107  6.5% 10,284  5.9% 9,734 5.2% 8,900 4.5% 
ประเทศอื่นๆในแถบยโุรปตะวนัตก 12,805  13.1% 18,326  13.2% 21,024  12.0% 19,252 10.3% 19,636 10.0% 
ประเทศอื่นๆในแถบยโุรปตะวนัออก 3,630  3.7% 4,464  3.2% 5,025  2.9% 4,348 2.3% 3,807 1.9% 
รัสเซีย 3,779  3.9% 4,227  3.0% 6,149  3.5% 5,563 3.0% 5,295 2.7% 

รวมทวีปยุโรป 49,547  50.6% 60,340  43.3% 67,967  38.9% 64,303 34.6% 66,158 33.6% 

ทวีปอเมริกา                 

สหรัฐอเมริกำ 7,325  7.5% 8,251  5.9% 10,983  6.3% 8,184 4.4% 7,705 3.9% 
แคนำดำ 994  1.0% 2,499  1.8% 3,015  1.7% 2,359 1.3% 2,595 1.3% 
แม็กซิโก 100  0.1% 60  0.0% 260  0.1% 258 0.1% 177 0.1% 
ประเทศอื่นๆในแถบละตินอเมริกำ 1,249  1.3% 3,096  2.2% 5,939  3.4% 7,707 4.1% 9,189 4.7% 

รวมทวีปอเมริกา 9,668  9.9% 13,906  10.0% 20,197  11.5% 18,508 9.9% 19,666 10.0% 

ทวีปเอเซีย-แปซิฟิค                 

ประเทศแถบตะวนัออกกลำง 4,281  4.4% 5,894  4.2% 6,091  3.5% 6,712 3.6% 4,583 2.3% 
ญ่ีปุ่ น 991  1.0% 1,405  1.0% 1,689  1.0% 2,085 1.1% 1,504 0.8% 
เกำหลีใต้ 254  0.3% 500  0.4% 539  0.3% 386 0.2% 523 0.3% 
ไต้หวนั 85  0.1% 78  0.1% 285  0.2% 93 0.0% 81 0.0% 
สำธำณรัฐประชำชนจีน 13,269  13.5% 26,438  19.0% 44,004  25.2% 64,893 34.9% 79,279 40.2% 
ฮ่องกง 401  0.4% 547  0.4% 500  0.3% 392 0.2% 359 0.2% 
ฟิลิปปิน 19  0.0% 29  0.0% 40  0.0% 134 0.1% 231 0.1% 
ไทย 760  0.8% 1,319  0.9% 2,128  1.2% 2,817 1.5% 2,699 1.4% 
มำเลเซยี 377  0.4% 463  0.3% 682  0.4% 619 0.3% 492 0.3% 
สิงคโปร์ 1,511  1.5% 2,433  1.7% 1,629  0.9% 1,384 0.7% 782 0.4% 
อินโดนีเซีย 240  0.2% 414  0.3% 582  0.3% 512 0.3% 798 0.4% 
อินเดีย 998  1.0% 1,698  1.2% 2,635  1.5% 2,153 1.2% 2,588 1.3% 
เวียดนำม 8  0.0% 69  0.0% 41  0.0% 77 0.0% 15 0.0% 
ออสเตรเลีย 12,084  12.3% 17,619  12.6% 19,681  11.3% 14,686 7.9% 10,450 5.3% 
นิวซีแลนด์ 536  0.5% 685  0.5% 826  0.5% 941 0.5% 553 0.3% 
ประเทศอื่นๆในแถบเอเซียแปซิฟิค 907  0.9% 1,945  1.4% 1,532  0.9% 1,596 0.9% 1,608 10% 

รวมทวีปเอเซีย-แปซิฟิค 36,721  37.5% 61,536  44.2% 82,884  47.4% 99,480 53.5% 106,545 54.0% 

ทวีปแอฟริกา 2,061  2.1% 3,516  2.5% 3,871  2.2% 3,789 2.0%  4,823 2.5% 

รวมรายได้ค่าเช่าห้องพัก 97,997 100.0% 139,298 100.0% 174,919 100.0% 186,080 100.0% 197,192 100.0% 
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ทัง้นี ้โรงแรม พีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท มีช่องทำงกำรขำยหลำกหลำย เช่น กำรขำยตรงของโรงแรม กำร
ขำยในลกัษณะแพค็เกจตำมรูปแบบต่ำงๆ กำรขำยผ่ำนโครงกำรส่งเสริมกำรขำยของเครือ IHG (IHG 
Reward Club) กำรขำยห้องพกัผ่ำนอินเตอร์เน็ต, กำรขำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย และ กำรขำยบตัร
ห้องพกัในงำนท่องเที่ยว เป็นต้น ซึง่ช่วยท ำให้กำรตลำดและกำรจดัหำผลประโยชน์มีควำมยืดหยุ่นสงู 
เนื่องจำกแต่ละช่องทำงจะมีข้อดแีตกตำ่งกนัไป โดยสะท้อนให้เห็นในผลกำรด ำเนินงำนของโรงแรมซึง่มี
อตัรำกำรเข้ำพกัในระดบัสงูและอตัรำคำ่เช่ำห้องพกัมกีำรเจริญเตบิโตได้อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นีส้ดัส่วนของ
แต่ละช่องทำงกำรขำยในแต่ละชว่งเวลำจะขึน้อยูก่บัสภำวะตลำดในขณะนัน้และกลยทุธ์ในกำรสร้ำง
ผลตอบแทนและบริหำรควำมเส่ียงของผู้บริหำรทรัพย์สิน 
 

(ฉ) การบริหารจัดการโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อนิน์ รีสอร์ท 

ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ซึ่งเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิและเป็นผู้
ประกอบกิจกำรโรงแรม ในโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ทัง้นี ้บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ได้
ว่ ำ จ้ ำ ง  Holiday Inns (Thailand) Ltd. ภ ำ ย ใน เค รื อ  InterContinential Hotel Group ห รื อ  IHG  
ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลำดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก และเป็นผู้มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรพัฒนำและด ำเนินกิจกำรบริหำรโค รงกำรโรงแรมระดับนำนำชำติ  ภำยใต้แบรนด์ดัง  
9 แบรนด์ และมีโรงแรมในเครือบริหำรมำกกว่ำ 4,900 โรงแรมและมีจ ำนวนห้องพักกว่ำ 720,000 ห้อง 
ในกว่ำ 100 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2558 จำก www.ihgplc.com) เพื่อให้ Holiday 
Inns (Thailand) Ltd. ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท  

นอกจำกนี ้ภำยหลงัจำกที่กองทุนรวมได้เข้ำลงทุนในโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ทแล้ว บริษัท 
พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ในฐำนะผู้ เช่ำทรัพย์สินโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท จะว่ำจ้ำง Holiday 
Inns (Thailand) Ltd. เพื่อให้ Holiday Inns (Thailand) Ltd. ท ำหน้ำที่บริหำรโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิ
เดย์ อินน์ รีสอร์ท เพื่อประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไป  
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(ช) การประกันภัย 

ก่อนกำรเข้ำลงทนุของกองทนุรวม โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ได้มีกำรท ำประกนัภยั 
รำยละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1. ประกันควำมเส่ียงภัยทรัพย์ สิน  (All Risks Insurance) กรมธรรม์ เลขที่  14016 - 114 - 
150018223 

ระยะเวลำกำรประกนัภยั 10 กรกฎำคม 2558  –  9 กรกฎำคม 2559 

วงเงินประกนัภยั 140,000,000 บำท (หน่ึงร้อยสี่สิบล้ำนบำท) 

ผู้ เอำประกนัภยั/ผู้ รับประโยชน์ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั 

บริษัทประกนัภยั บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

2. ประกนัควำมเส่ียงภยัทรัพย์สิน (All Risks Insurance) กรมธรรม์หลกัเลขที ่14016 – 114 - 
150018153 

ระยะเวลำกำรประกนัภยั 9 กรกฎำคม 2558 – 9 กรกฎำคม 2559 
วงเงินประกนัภยั 160,000,000 บำท (หน่ึงร้อยหกสิบล้ำนบำท) 

ผู้ เอำประกนัภยั บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั 

ผู้ รับประโยชน์ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทประกนัภยั บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

3. ประกนัภยัควำมรับผิดทัว่ไป รวมถึงควำมรับผิดต่อบคุคล และควำมผิดเนื่องจำกควำมช ำรุด
บกพร่องของสินค้ำ (Public & Products Liability Insurance) กรมธรรม์เลขที่ 
UKCANC59586 

ระยะเวลำกำรประกนัภยั 1 มิถนุำยน 2558 – 31 พฤษภำคม 2559 
จ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผิด ไม่เกิน 10,000,000 เหรียญสหรัฐ (สิบล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

ต่อประเภทประกนัภยัและควำมเสียหำยแต่ละครัง้ 
ตลอดระยะเวลำประกนัภยั 

ผู้ รับประโยชน์ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั 

บริษัทประกนัภยั ACE European Group Ltd. 
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4. ประกนัภยัควำมรับผิดของนำยจ้ำง (Employment Practices Insurance) กรมธรรม์เลขที่ 
710252614CHFPD1 

ระยะเวลำกำรประกนัภยั 1 มิถนุำยน 2558 – 31 พฤษภำคม 2559 
จ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผิด ไม่เกิน 10,000,000 เหรียญสหรัฐ(สิบล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

ต่อประเภทประกนัภยัและควำมเสียหำยแต่ละครัง้ 
ตลอดระยะเวลำประกนัภยั 

ผู้ รับประโยชน์ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั 

บริษัทประกนัภยั Zurich Insurance Plc. 

 

5. ประกนัภยักำรก่ออำชญำกรรม (Comprehensive Crime Insurance) กรมธรรมเลขที ่
710252614CHFPD1 

ระยะเวลำกำรประกนัภยั 1 มิถนุำยน 2558– 31 พฤษภำคม 2559 
จ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผิด ไม่เกิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ(หน่ึงล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

ต่อควำมเสียหำยแต่ละครัง้ ตลอดระยะเวลำประกนัภยั 

ผู้ รับประโยชน์ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั 

บริษัทประกนัภยั Zurich Insurance Plc. 

 ข้อมูล ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2558 
 ทีม่า : ข้อมูลจาก บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ากดั 

หมายเหต ุ:  ประกนัความเสีย่งภยัทรัพย์สิน (All Risks Insurance) กรมธรรม์เลขที ่14016 – 114 – 
150018223 ครอบคลมุถึงความสูญเสียหรือเสียหายอนัเกิดจากภยัเนื่องจากน ้า ซ่ึงรวมถึง 
สึนามิ โดยจ ากดัจ านวนเงินความรับผิด ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา 
เอาประกนัภยั 

ปัจจบุนั บริษัทจดักำรมีนโยบำยในกำรจดัท ำประกันภยัในทรัพย์สินของกองทนุรวมให้เพียงพอและเหมำะสม โดย
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำถึงประเภท ท่ีตัง้ และรูปแบบของทรัพย์สินของกองทุนรวมตลอดจนลกัษณะของกำรน ำทรัพย์สิน
ดงักล่ำวออกจดัหำผลประโยชน์  เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อกองทนุรวมให้น้อยที่สดุ  
ดงันี ้
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1. การพิจารณาประเภทของการประกันภัย  

โดยพิจำรณำให้มีกำรประกนัภยัอย่ำงน้อยให้เป็นไปตำมประกำศของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ 
สน. 25/2552    คือ  

(1) กำรประกนัวินำศภยัต่ออสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ลงทุน อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับ
ส่วนได้เสียของกองทนุรวม 

(2) กำรประกนัภยัควำมรับผิดต่อบคุคลภำยนอกที่อำจได้รับควำมเสียหำยจำกควำมช ำรุดบกพร่อง
ของอำคำร โรงเรือนหรือส่ิงปลกูสร้ำง 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรอำจจดัให้มีกำรจดัท ำประกันภัยเพิ่มเติมหรือควำมคุ้มครองเพิ่มเติมส ำหรับ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้เมื่อพิจำรณำถึงกำรป้องกันควำมเสียหำยให้แก่กองทุนรวมเพิ่มเติม  ตำม
ประเภท ที่ตัง้ และรูปแบบของทรัพย์สินของกองทุนรวมตลอดจนลกัษณะของกำรน ำทรัพย์สินดงักล่ำว
ออกจดัหำผลประโยชน์  อนัได้แก่ กำรประกนัภยักำรสญูเสียค่ำเช่ำ กำรประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั  กำร
ป้องกนัภยัธรรมชำติ และ/หรือ กำรประกนัภยัพิบตัิ  เป็นต้น 

2. การก าหนดทุนประกัน 

บริษัทจดักำรได้พิจำรณำถึงควำมเส่ียงในกำรเกิดควำมเสียหำยและมลูค่ำของทรัพย์สิน โดยมีกำรศึกษำ
ข้อมลูร่วมกบับริษัทรับประกนัภยั และ/หรือ ตวัแทน แล้วแต่กรณี  โดยมีหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ  ดงันี ้
(1) กำรจดัท ำประกันวินำศภยั โดยใช้มลูค่ำต้นทุนทดแทนจำกผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินเปรียบเทียบ

กับรำคำค่ำก่อสร้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) หรือ สมำคมผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

(2) กำรประกันควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก โดยพิจำรณำถึงวงเงินควำมรับผิดตำมที่ผู้ รับ
ประกันภัยเสนอโดยเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและโอกำสของกำร 
เกิดเหต ุ 

(3) กำรประกันกำรสูญเสียค่ำเช่ำ หรือกำรสูญเสียรำยได้ โดยพิจำรณำถึงรำยได้ที่กองทุนรวมมี
สิทธิได้รับหรือควรจะได้รับและค่ำใช้ที่อำจเกิดขึน้  โดยมีระยะเวลำกำรคุ้มครองให้เหมำะสมกบั
สภำพทรัพย์สินหรือกำรสร้ำงใหม่ทดแทน 

(4) กำรคุ้มครองภัยอื่นๆ เช่น น ำ้ท่วม หรือภัยธรรมชำติ จะพิจำรณำถึงประเภทและที่ตัง้ของ
ทรัพย์สินเป็นหลัก ทัง้นี ้โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับทรัพย์สินที่เป็นประเภทเดียวกันและอยู่ใน
ที่ตัง้บริเวณเดียวกนั 

3. การคัดเลือกผู้รับประกันภัย 

พิจำรณำโดยกำรตรวจสอบรำยชื่อ คุณสมบตัิ ตลอดจนสถำนะทำงกำรเงิน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อกำร
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในภำยหลัง   ส ำหรับเงื่อนไขของกำรรับประกันภัยและกำรคุ้มครอง จะท ำกำร
เปรียบเทียบระหว่ำงผู้ รับประกันภัยที่เสนอเงื่อนไข ในกรณีที่บริษัทจัดกำรติดต่อกับผู้ รับประกันภัย
โดยตรง หรือ จดัให้มีกำรต่อรองเงื่อนไขหรือกำรแบ่งสัดส่วนกำรรับประกันภยักรณีที่บริษัทจดักำรติดต่อ
ผ่ำนบริษัทนำยหน้ำรับประกนัภยั  
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4. การพิจารณาค่าเบีย้ประกันภัย 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะได้ด ำเนินกำรเปรียบเทียบค่ำเบีย้ประกันภัยที่
เหมำะสมที่สุดในกรณีกำรติดต่อกับผู้ รับประกันภัยโดยตรงหรือผ่ำนบริษัทนำยหน้ำรับประกันภัย ทัง้นี ้
โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขควำมคุ้มครองที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สดุแก่กองทนุรวมด้วย 

 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำยที่คณะกรรมกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร
ก ำหนด  ส ำหรับกำรจัดท ำประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน ตลอดจนกำรขอควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำ
ประกนัภยัจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไป 

4.3 มูลค่าทรัพย์สนิที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก 

 มลูค่ำทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนในท่ีดินและอำคำรส ำหรับใช้ประกอบกิจกำรโรงแรม จ ำนวน  1 โครงกำร 
แล ะล งทุ น ในท รัพ ย์ สิ น อื่ น  ๆ  อั น เป็ น ส่ วน ค วบ ขอ งที่ ดิ น แ ละอ ำค ำ ร  ระบ บ ส ำธ ำ รณู ป โภ ค  งำน ระบ บ 
และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ของที่ดินและอำคำรดังกล่ำว รวมถึง เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำรโรงแรม 

รายละเอียดโครงการ 

ราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทนุ
รวมจะเข้าลงทุน โดย
บริษัท ไซมอน ลิม และ

หุ้นส่วน จ ากดั 

 (บาท) 

ราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพย์ที่

กองทุนรวมจะเข้าลงทนุ 
โดย บริษัท เคแทค แอพ
เพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากัด 

 (บาท) 

ราคาที่กองทุนรวมจะ
เข้าลงทุน 

(บาท) 

โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ 
อินน์ รีสอร์ท 

1,786,370,000 บำท  
(หนึ่งพนัเจ็ดร้อยแปดสิบหก
ล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นบำท) 

1,761,100,000 บำท  
 (หน่ึงพนัเจด็ร้อยหกสิบ
เอ็ดล้ำนหนึ่งแสนบำท) 

1,718,000,000  บำท 
(หน่ึงพนัเจ็ดร้อยสิบแปด

ล้ำนบำท) 

หมายเหตุ 1. ผูป้ระเมินใช้วิธีการประเมินโดยวิธีคิดจากรายได ้(Income Approach)  
2. ข้อมูลราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทุน โดยบริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ ากดั 

จดัท าเมื่อวนัที ่ 17 สิงหาคม 2558 
3. ข้อมูลราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทุน โดยบริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ 

เซอร์วิสจ ากดั จดัท าเมื่อวนัที ่ 16 กรกฎำคม 2558 
4.         ข้อมูลราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทุนเมื่อปรับปรุงตามสญัญาจดัหาประโยชน์ของ

กองทนุรวม โดยบริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ ากดั มีมูลค่าเท่ากบั 1,693,410,000 บาท 
5.  ข้อมูลราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทุนเมื่อปรับปรุงตามสญัญาจดัหาประโยชน์ของ

กองทนุรวม โดยบริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั มีมูลค่าเท่ากบั1,589,000,000  บาท 
6. ผูล้งทนุสามารถขอรับข้อมูลเก่ียวกบัรายงานการประเมินอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมจะเข้าลงทนุครั้งแรก

ไดที้บ่ริษัทจดัการ 
 7. โปรดพิจารณาสมมติฐานการประเมินค่าของผูป้ระเมินราคาทรัพย์สิน ในภาคผนวก  
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4.4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรก 

กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมเป็นกำรลงทุนโดยกำรซือ้กรรมสิทธ์ิในที่ดิน และ อำคำร 
ส ำหรับกำรใช้ประกอบกิจกำรโรงแรม จ ำนวน 1 โครงกำร และในทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดิน
และอำคำร ระบบสำธำรณูปโภค งำนระบบ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้
ประโยชน์ของที่ดินและอำคำรดงักล่ำว รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องและจ ำเป็น
ต่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำรโรงแรมโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

ทัง้นี ้กองทนุรวมจะน ำอสงัหำริมทรัพย์ที่เข้ำลงทนุดงักล่ำวออกให้เช่ำเหมำแก่ผู้ประกอบกิจกำรโรงแรมซึง่
ได้แก่ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ซึ่งเดิมเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิและผู้บริหำรโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ 
อินน์ รีสอร์ท (ซึ่งมีนำงสิริมำ เทพธำรำกุลกำร ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ31.21และนำงสำวอัจฉรำ  
จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 24.39 และนำยฟ้ำประทำน จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อย
ละ 24.39 และนำยสธีุร์ จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 5 และนำยสรวิช จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 5  และนำยปรีชำ จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 5 นำยอษัฎำวธุ ธำรเหลืองทอง 
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 0.99 และนำยจ ำเริญ จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 4 ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของบริษัท) 

ทัง้นี ้ในกำรน ำอสงัหำริมทรัพย์ออกจดัหำผลประโยชน์โดยกำรให้เช่ำแก่ผู้ประกอบกำรดงักล่ำว กองทุน
รวมจะเข้ำท ำสญัญำให้เช่ำที่ดินและอำคำรพร้อมทัง้งำนระบบ เฟอร์นิเจอร์ในโครงกำรโรงแรมจ ำนวน 1 
โครงกำร แก่ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด และ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด จะว่ำจ้ำงผู้บริหำรโรงแรม 
 ซึง่เป็นผู้มีประสบกำรณ์และมีชื่อเสียงในกำรบริกำรกิจกำรโครงกำรโรงแรมต่อไป 

ให้สัญญำเช่ำทรัพย์สินมีระยะเวลำกำรเช่ำ 3 (สำม) ปี และกองทุนรวมมีสิทธิพิจำรณำให้มีกำรต่อ
ระยะเวลำกำรเช่ำออกไปอีก 4 (ส่ี) ครัง้ ครัง้ละ 3 (สำม) ปี เป็นระยะเวลำกำรเช่ำรวมทัง้สิน้ 15 (สิบห้ำ) ปี 
(“ระยะเวลาการเช่า”) โดยผู้จะขำยตกลงที่จะเช่ำทรัพย์สินต่อไปตำมที่กองทนุรวมได้แจ้งควำมประสงค์
ที่จะให้ผู้จะขำยต่อระยะเวลำกำรเช่ำในแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ดี กองทุนรวมต้องแจ้งควำมประสงค์ในกำร
ต่ออำยสุญัญำเช่ำทรัพย์สินให้ผู้จะขำยในฐำนะผู้ เช่ำทรัพย์สินทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 
6 (หก) เดือนก่อนวนัครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำนัน้ ๆ  

ในกรณีที่กองทุนรวมไม่แจ้งควำมประสงค์ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น กองทุนรวมตกลงให้สิทธิแก่ผู้จะขำยใน
ฐำนะผู้ เช่ำทรัพย์สินต่ออำยุสัญญำเช่ำทรัพย์สินออกไปได้ โดยให้ผู้จะขำยในฐำนะผู้ เช่ำทรัพย์สินแจ้ง
ควำมประสงค์ในกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำทรัพย์สินให้กองทุนรวมทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร     
ไม่น้อยกว่ำ 3 (สำม) เดือนก่อนวนัครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำนัน้ ๆ  

ณ วนัท่ีลงนำมในสญัญำเช่ำทรัพย์สิน ผู้ เช่ำต้องช ำระค่ำเช่ำคงทีร่ำยเดือนล่วงหน้ำและเงินมดัจ ำ และส่ง
มอบหนงัสือค ำ้ประกนัให้แก่กองทนุรวม ดงันี ้
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ก. ค่ำเช่ำเดือนแรก ให้เป็นไปตำมอตัรำคำ่เชำ่คงที่รำยเดือนตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำเช่ำ โดยให้
ค ำนวณตำมจ ำนวนวนัที่เชำ่นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทนุรวมได้เข้ำลงทนุในทรัพย์สินท่ีเชำ่ 

ข. เงินมัดจ ำ จ ำนวน 70,000,000 บำท (เจ็ดสิบล้ำนบำท) โดยดอกผลที่เกิดขึน้จำกเงินมัดจ ำให้
ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่ำ ในกรณีที่ผู้ เช่ำปฏิบัติผิดสัญญำเช่ำ และ/หรือ  สัญญำจ้ำง
บริหำรงำน และ/หรือสัญญำตกลงกระท ำกำร และ/หรือสัญญำอื่นใดระหว่ำงผู้ เช่ำและ  
กองทุนรวม และเกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิหกัค่ำเสียหำยรวมถึงค่ำ
เช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระและคงค้ำงช ำระ และ/หรือ ค่ำเสียหำย และ/หรือ เงินใด ๆ ซึ่งผู้ เช่ำค้ำง 
ช ำระต่อกองทุนรวมจำกเงินค่ำมัดจ ำและดอกผลดังกล่ำวได้ และผู้ เช่ำต้องวำงเงินค่ำมัดจ ำ
เพิ่มเติมให้เต็มตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนันบัจำกวนัที่ผู้ เช่ำได้รับแจ้งจำก
กองทนุรวม 

ค. หนังสือค ำ้ประกันออกโดยธนำคำรพำณิชย์เพื่อเป็นหลักประกันกำรช ำระค่ำเช่ำคงที่ส ำหรับ
ทรัพย์ที่เช่ำเป็นรำยปี ของกำรเช่ำ โดยมีวงเงินค ำ้ประกนัเท่ำกบัค่ำเช่ำรวมทัง้ปีในปีนัน้ 

ส ำหรับค่ำเช่ำในเดือนถดั ๆ ไป ผู้ เช่ำต้องช ำระค่ำเช่ำรำยเดือนตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดในสญัญำเช่ำภำยใน 
วนัท่ี 5 (ห้ำ) ของเดือนถดัไป 

กองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรกองทุนรวมเท่ำนัน้ ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ 
ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ ค่ำภำษีโรงเรือน ค่ำประกันภัย ค่ำบริกำรส ำหรับผู้บริหำรโรงแรม (Hotel 
Management Fees) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุงตกแต่ง  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีเช่ำในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ เช่ำเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ 

ผู้ เช่ำจะต้องมีใบอนญุำตในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนญุำตต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นส ำหรับ
กำรประกอบธุรกิจโรงแรมอย่ำงครบถ้วน ตลอดจนด ำเนินกำรจัดหำบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
ประสบกำรณ์เพื่อบริหำรจดักำรทรัพย์สินท่ีเช่ำอย่ำงเหมำะสม 

ภำยหลังกำรซือ้ขำยทรัพย์สินระหว่ำง บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัดและกองทุนรวม หำกปรำกฏว่ำมี
เหตกุำรณ์ หรือ กฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ เป็นเหตุให้กองทนุรวมในฐำนะเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย์สินที่ซือ้ขำย มีหน้ำที่ที่จะต้องด ำเนินกำรใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้กองทุนรวมสำมำรถครอบครอง
ทรัพย์สินที่ซือ้ขำยและสำมำรถน ำทรัพย์สินดงักล่ำวออกจดัหำประโยชน์ได้ตำมวตัถปุระสงค์ของกองทุน
รวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุของกองทนุรวม บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดัในฐำนะผู้ เช่ำทรัพย์สินตกลงที่
จะด ำเนินกำรใด ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กองทุนรวมสำมำรถครอบครองทรัพย์สินที่ซือ้ขำยและสำมำรถน ำ
ทรัพย์สินดังกล่ำวออกจัดหำประโยชน์ได้ตำมวตัถุประสงค์ของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุน
ของกองทนุรวม ทัง้ต่อส่วนรำชกำรหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง โดยบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั จะรับผิดชอบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ในกรณีที่สัญญำเช่ำทรัพย์สินสิน้สุดลงและไม่มีกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ผู้ เช่ำจะ
ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือ และด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้กองทุนรวมและผู้ เช่ำรำยใหม่สำมำรถ
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ครอบครองทรัพย์สินและสำมำรถน ำทรัพย์สินดังกล่ำวออกจัดหำประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ของ
กองทุนรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทุนของกองทนุรวม ทัง้นี ้ผู้ เช่ำมีหน้ำที่ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือ
และด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นเป็นระยะเวลำ 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่สัญญำเช่ำทรัพย์สิน
สิน้สดุลง โดยกองทนุรวมจะรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ในกรณีที่สญัญำเช่ำสิน้สดุลง หำกไม่มีกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำไม่ว่ำด้วยเหตใุด ๆ ผู้ เช่ำตกลงประสำนงำน
และด ำเนินกำรใด ๆ รวมถึงลงนำมในเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรโอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
โรงแรมรวมทัง้ใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่ำว ให้แก่บุคคลอื่นใดที่
กองทนุรวมก ำหนดโดยไม่มีค่ำตอบแทน 

 

โดยรำยละเอียดกำรลงทนุและกำรจดัหำผลประโยชน์สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 

กำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนรวมนี ้เป็นกำรน ำทรัพย์สินออกให้เช่ำเหมำแก่ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ 
จ ำกัด (ผู้ เช่ำ) บริษัทจัดกำรจึงได้รวบรวมข้อมูลและพิจำรณำถึงอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
(Internal Rate of Return = IRR) และมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value = NPV) โดยเป็นกำร
เปรียบเทียบระหว่ำง ข้อมลูก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนของทรัพย์สินที่ประมำณกำรโดยผู้ประเมินมลูค่ำ
ทรัพย์สินทัง้ 2 บริษัท และ  รำยได้ค่ำเช่ำคงที่ของกองทนุรวมที่ได้รับจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน จะได้ดงันี ้
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ตารางเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนการลงทนุ (Internal Rate of Return = IRR) 

มลูค่ำกระแสเงินสดทีใ่ช้ค ำนวณ * บริษัท ไซมอน ลิม  

และหุ้นส่วน จ ำกัด ** 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั *** 

ค่ำเฉลี่ย 

(1) กรณีจำกรำยงำนประเมินทรัพย์สิน 
โดยใช้ประมำณกำรก ำไรสทุธิจำกกำร
ด ำเนินงำนของโรงแรม ตำมสมมติฐำน
ของรำยงำนกำรประเมินทรัพย์สิน 

10.55% 11.35% 10.95% 

(2) กรณีจำกสญัญำเช่ำและโครงสร้ำงคำ่
เช่ำของกองทนุรวม โดยใช้รำยได้จำก
ค่ำเช่ำคงที่ที่กองทนุจะได้รับ 

9.77% 9.80% 9.78% 

 หมายเหต ุ:  * ใช้สมมติฐานการค านวณหา IRR โดยมีตวัแปรราคาต้นทุนการลงทุน เท่ากบั 1,720  ล้านบาท 
ตามจ านวนเงินทุนโครงการ 

  **  อตัราผลตอบแทน (Capitalization Rate) ของ บริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ ากดั เท่ากบั 
ร้อยละ 7 (ณ ส้ินปีที ่10 มูลค่าจากการขายทรัพย์สิน (Terminal Value) หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการ
ขาย (ร้อยละ 3) เท่ากบั 2,440.43 ล้านบาท) 

  *** อตัราผลตอบแทน (Capitalization Rate) ของบริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
เท่ากบั ร้อยละ 7 (เมื่อปีที ่11  มูลค่าจากการขายทรัพย์สิน (Terminal Value) หลงัหกัค่าใช้จ่าย
ในการขาย (ร้อยละ 2.5) เท่ากบั 2,472.83 ล้านบาท) 

                                                                                                                                         
ตารางเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value = NPV)                  (หน่วย : พนับาท) 
มลูค่ำกระแสเงินสดทีใ่ช้ 
ค ำนวณ * 

บริษัท ไซมอน ลิม  

และหุ้นส่วน จ ำกัด ** 

บริษัท เคแทค แอพเพรซลั 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั *** 

ค่ำเฉล่ีย 

(1) กรณีจำกรำยงำนประเมิน
ทรัพย์สิน โดยใช้ประมำณกำร
ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน
ของโรงแรมตำมสมมติฐำนของ
รำยงำนกำรประเมินทรัพย์สิน 

845,476.12 890,112.61 867,794.37 

(2) กรณีจำกสญัญำเช่ำและ
โครงสร้ำงคำ่เช่ำของกองทนุ
รวม โดยใช้รำยได้จำกค่ำเชำ่
คงที่ท่ีกองทนุจะได้รับ 

 870,656.52  833,673.93  852,165.22 

 หมายเหต:ุ  * พิจารณาเฉพาะกระแสเงินสด 10 ปี ไม่ไดน้ ามูลค่าเงินลงทนุเร่ิมแรกและมูลค่าจากการขาย
ทรัพย์สิน (Terminal Value) มารวมในการค านวณด้วย 

  **  อตัราคิดลด (Discount Rate) ของ บริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ ากดั เท่ากบั ร้อยละ 10  
  *** อตัราคิดลด (Discount Rate) ของบริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั เท่ากบั 

ร้อยละ 11 
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จำกอตัรำผลตอบแทนของผู้ประเมินทัง้ 2 รำย ซึง่มีควำมแตกต่ำงกนัอนัเป็นผลมำจำกกำรใช้สมมติฐำน
ในกำรประเมินมูลค่ำคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) รวมถึงอัตรำคิดลดและอัตรำ
ผลตอบแทนที่แตกต่ำงกนั(รำยละเอียดตำมหมำยเหตแุนบท้ำยตำรำง)   ซึง่เมื่อพิจำรณำถึง IRR ดงักล่ำว 
จะเห็นว่ำ IRR ตำมสมมติฐำนกำรประมำณกำรของ บริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ ำกัด (ผู้ประเมิน
รำคำทรัพย์สินซึ่งน ำสมมุติฐำนมำค ำนวณ IRR ได้ต ่ำกว่ำผู้ ประเมินทรัพย์สินอีกรำย)  ได้มีกำรใช้
สมมติฐำนในส่วนของอตัรำกำรเข้ำพกัเฉล่ียที่ต ่ำกว่ำและค่ำใช้จำ่ยที่สงูกวำ่ผู้ประเมินอีกรำยหนึ่ง โดยเป็น
กำรใช้สมมติฐำนที่ระมัดระวัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส ำรองต้นทุนค่ำปรับปรุงห้องพักและอุปกรณ์ 
(FF&E Reserve) ในอัตรำที่สูง คิดเป็น 20% ของรำยได้ ทุกๆ 5 ปี เพิ่มเติมจำกค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน และบริษัทจดักำรเห็นว่ำมีควำมสมเหตสุมผล 
 

เมื่อมีกำรน ำกระแสเงินสดจำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนออกหำประโยชน์ตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำวมำ
ค ำนวณ พบว่ำอตัรำผลตอบแทนเฉล่ียต ่ำกว่ำกรณีที่ได้รับกระแสเงินสดจำกก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน
ของโรงแรม ซึ่งเป็นลกัษณะตำมธรรมเนียมปกติของกำรจดัหำประโยชน์ในรูปแบบของกำรเช่ำเหมำที่ผู้
เช่ำจะต้องน ำทรัพย์สินที่เช่ำออกหำประโยชน์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมโดยที่ผู้ เช่ำยังคงมีหน้ำที่ใน
กำรช ำระค่ำเช่ำและปฏิบตัิหน้ำที่ตำมสญัญำเช่ำ 
  
ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำม
โครงสร้ำงค่ำเช่ำของกองทุนรวมที่จะได้รับจำกสญัญำเช่ำระหว่ำงกองทุนรวมและบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ 
จ ำกัด ซึง่เป็นผู้ เช่ำแล้วนัน้ จะเห็นได้ว่ำมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิ (Net Present Value = NPV) ตำมสมมติฐำน
ของบริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ ำกัด ตำมโครงสร้ำงค่ำเช่ำดงักล่ำว จะมีมลูค่ำสงูกว่ำกระแสเงินสด
จำกกำรด ำเนินงำนของทรัพย์สิน แต่มูลค่ำปัจจุบันสทุธิเฉล่ียตำมสมมติฐำนของผู้ประเมินทัง้ 2 บริษัท 
ตำมโครงสร้ำงค่ำเช่ำยงัมีมลูค่ำต ่ำกว่ำกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของทรัพย์สินเช่นกนั 

 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรได้ท ำกำรวิเครำะห์เพิ่มเติมถึงผลกำรด ำเนินงำนจริงของโครงกำรโรงแรมพีพี  
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ซึ่งถึงแม้ว่ำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในปีพ.ศ. 2555 จ ำนวนประมำณ 110 ล้ำน
บำท ในปี พ.ศ. 2556 จ ำนวนประมำณ 123 ล้ำนบำท และในปี พ.ศ. 2557 จ ำนวนประมำณ 130 ล้ำน
บำท ยังคงต ่ำกว่ำค่ำเช่ำคงที่ที่ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ต้องช ำระแก่กองทุนรวมในปีที่ 1 (หนึ่ง) ของ
กำรลงทุนจ ำนวน 136 ล้ำนบำท โดยในช่วงปีพ.ศ. 2556 โรงแรมได้ท ำกำรเพิ่มจ ำนวนห้องพักจำกเดิม 
126 ห้อง เป็น 128 ห้องอีกทัง้ได้มีกำรปรับเพิ่มพืน้ที่ของห้องอำหำรให้สำมำรถรองรับจ ำนวนผู้ เข้ำพกัได้
มำกขึน้ ตลอดจนได้เพิ่มบริกำรทวัร์ท่องเที่ยวบนเกำะพีพีและบริเวณใกล้เคียงให้หลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อ
ส่งเสริมรำยได้อื่นๆ ให้มีสดัส่วนที่มำกขึน้ ตลอดจนกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ 
โดยเห็นได้จำกอัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรของโรงแรม (EBITDA Margin) ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำ 
สำมำรถปรับตัวสูงขึ น้  จำก ร้อยละ 32 ใน ปี  2553 เป็น ร้อยละ 38 ใน ปี  2554 เป็น ร้อยละ 41  
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 44 ในปี 2556 และเป็นร้อยละ 43 ในปี 2557    
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ดงันัน้ จำกกำรประมำณกำรรำยได้ในอนำคตของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรกนี โ้ดยหลกั
ควำมระมดัระวงัของผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกบัประมำณกำรรำยได้ตำมสญัญำ
จดัหำประโยชน์ พบว่ำในกรณีที่สถำนกำรณ์เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณกำรดังกล่ำว 
บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ในฐำนะผู้ เช่ำ จะมีก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรสูงกว่ำค่ำเช่ำคงที่ที่ต้องช ำระให้
กองทุนรวม โดยอ้ำงอิงตำมสมมติฐำนของ บริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ ำกัด บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ 
จ ำกัด จะมีก ำไรในปีที่  3 (สำม)  และหำกอ้ำงอิงตำมสมมติฐำนของ บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด จะมีก ำไรในปีที่ 2 (สอง)   ซึ่งบริษัทจัดกำรได้ตระหนักถึง
ข้อจ ำกดันีจ้ึงได้ด ำเนินกำรตกลงกบั ผู้ เช่ำ ให้จดัหลกัประกนักำรช ำระค่ำเชำ่คงที่ให้แก่กองทนุรวมทนัที ณ 
วนัที่มีกำรท ำสญัญำเช่ำทรัพย์สิน เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรผิดรับช ำระค่ำเช่ำ ซึ่งได้แก่ (1) เงินมดัจ ำค่ำ
เช่ำเป็นเงินสด จ ำนวน 70,000,000 บำท (เจ็ดสิบล้ำนบำทถ้วน) ตลอดระยะเวลำเช่ำ 15 (สิบห้ำ)ปี และ 
(2) หนงัสือค ำ้ประกันออกโดยธนำคำรพำณิชย์เพื่อเป็นหลกัประกันกำรช ำระค่ำเช่ำคงที่ส ำหรับทรัพย์ที่
เช่ำเป็นรำยปีตลอดระยะเวลำ 6 (หก) ปีแรกของกำรเช่ำ 
 

จึงเห็นได้ว่ำ เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบอตัรำผลตอบแทนเฉล่ียตำมสมมติฐำนของผู้ประเมินทัง้ 2 รำยแล้ว 
กองทนุรวมมีอตัรำผลตอบแทนเฉล่ียจำกกำรลงทุน (IRR) ตำมสญัญำเช่ำเหมำต ่ำกว่ำผลตอบแทนตำม
ประมำณกำรรำยได้ของทรัพย์สินซึ่งเป็นไปตำมธรรมเนียมกำรค้ำปกติ  แต่กำรน ำทรัพย์สินของกองทุน
รวมออกหำประโยชน์ในกำรให้เช่ำเหมำดังกล่ำว จะท ำให้กองทุนรวมมีรำยได้ที่แน่นอนและสม ่ำเสมอ
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ และส่งผลให้ผลประกอบกำรของกองทุนรวมไม่ได้รับผลกระทบจำกสภำวะ
ตลำดอสงัหำริมทรัพย์ที่ผนัผวน กำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนผู้ประกอบกำรในตลำด กำรแข่งขนัที่สงูขึน้ และ
กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของจ ำนวนนกัท่องเที่ยว  อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของผู้ เช่ำก็มีโอกำสที่จะบริหำรจดักำร
ทรัพย์สินที่เช่ำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ซึ่งหำกสำมำรถเพิ่มอตัรำกำรเช่ำให้เพิ่มขึน้ได้และรักษำอตัรำกำร
เช่ำไว้ในระดบัท่ีดี ก็จะสำมำรถเพิ่มรำยได้ให้แก่ผู้ เช่ำได้โดยไม่เป็นกำรเพิ่มภำระใด ๆ เป็นพิเศษแก่ผู้ เช่ำ 

4.5 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเกี่ยวกับการเข้าลงทุนครัง้แรกของกองทนุรวม 

กองทุนรวมจะเข้ำท ำสญัญำที่ส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกับกำรเข้ำลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำง 
ทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร ระบบสำธำรณูปโภค งำนระบบ และทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในระบบสำธำรณูปโภค งำนระบบของโครงกำร
ดังต่อไปนี ้รวมถึงเข้ำท ำสัญญำท่ีเก่ียวข้องกับกำรเข้ำลงทุนในกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ที่เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำรโรงแรมของโครงกำรโรงแรมพีพี 
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

ในกำรนี ้สญัญำที่เก่ียวข้องได้แก่ สญัญำจะซือ้จะขำยที่ดิน ส่ิงปลกูสร้ำง และงำนระบบสำธำรณูปโภค 
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ระหว่ำงกองทุนรวม กับเจ้ำของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินใน
โครงกำร โดยสำมำรถสรุปข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ส ำคญัของสญัญำดงักล่ำวข้ำงต้นได้ดงันี ้
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• สัญญาจะซือ้จะขายที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคเฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงแรม  

ผู้จะซือ้ กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้(“ผู้จะซือ้” หรือ 
“กองทนุรวม”) 

ผู้จะขาย บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั (“ผู้จะขาย” หรือ “บริษทัฯ”) 

ทรัพย์สินที่จะซือ้จะขาย โครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ได้แก่ 

1. กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด โฉนดที่ดินเลขที่  58548 
56838 และ 56839 ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ เนื อ้ที่ดินรวมประมำณ 31 ไร่ 2 งำน 22 
ตำรำงวำ (“ที่ดินที่จะซือ้ขาย”) 

2. กองทุนรวมจะลงทุนในกรรมสิทธ์ิในอำคำรและส่ิงปลูก
สร้ำงทัง้หมดซึ่งได้ปลกูสร้ำงและตัง้อยู่บนที่ดินตำมข้อ 1.
ในโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท โดยมีอำคำร
และส่ิงปลกูสร้ำง ดงัต่อไปนี ้ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 59 หลัง เพื่อใช้เป็นห้องพักแบบ
เดี่ยว 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 14 หลงั เพื่อใช้เป็นห้องพกัแบบคู่ 

• อำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ ำนวน 12 หลงัเพื่อใช้เป็นอำคำรห้องพกั 

• อำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนกังำน
และห้องอำหำร 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นร้ำนอำหำร 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นบำร์ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรต้อนรับ 

• อำคำร ค .ส .ล . 2 ชั น้  จ ำนวน 2 หลัง เพื่ อใช้ เป็นอำคำร
อเนกประสงค์ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรห้อง
ประชมุสมัมนำ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรร้ำนค้ำ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรเก็บของ 
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• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นห้องพกัพนกังำน
และเก็บของ 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรโรงซกัรีด
และแม่บ้ำน 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 11 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรบ้ำนพกั
พนกังำน 

• อำคำร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรบ้ำนพัก
พนกังำน 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรโรงอำหำร
พนกังำน 

• อำคำรคอนกรีตโครงสร้ำงไม้ 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น
อำคำรห้องพระ 

• อำคำรคอนกรีตโครงสร้ำงไม้ 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น
อำคำรนวดชำยหำด 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรห้องเก็บ
ของแม่บ้ำน  

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรเคร่ืองสบู
น ำ้ 

• อำคำรคอนกรีตโครงสร้ำงไม้ 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น
อำคำรส ำนกังำนสวนหย่อม 

• อำคำรคอนกรีตโครงสร้ำงไม้ 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น
อำคำรปฏิบตัิงำนซ่อมบ ำรุง  

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 2 หลงั เพื่อใช้เป็นอำคำรป้อมยำม 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรห้องน ำ้
พนกังำน 

• อำคำร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จ ำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอำคำรสันทนำ
กำรทำงน ำ้ และ 

• สระว่ำยน ำ้ จ ำนวน 2 สระ 

 (“อาคารที่จะซือ้ขาย”) 
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  3. กรรมสิทธ์ิในส่วนควบของอำคำรโครงกำรโรงแรมพีพี  
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ระบบสำธำรณูปโภค งำนระบบ 
และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำร
ใช้ประโยชน์ในระบบสำธำรณูปโภค งำนระบบของ
โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

4. (ทรัพย์สินตำมข้อ 1 – 3 รวมเรียกว่ำ “อสังหาริมทรัพย์ที่
จะซือ้ขาย”) 

5. กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่อง
และจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในโครงกำรโรงแรมพีพี  
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

เงื่อนไขบังคับก่อน ให้สญัญำฉบบันีเ้ร่ิมมีผลใช้บงัคบัเมื่อเหตุกำรณ์และเงื่อนไขต่ำง ๆ 
ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้โดยสมบรูณ์ 

1 ทรัพย์สินที่จะซือ้ขำยไม่ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงมีนยัส ำคัญ
นับตัง้แต่วันที่ท ำสัญญำฉบับนีจ้นถึงวันที่กองทุนรวมลงทุน
ครัง้แรก และทรัพย์สินที่จะซือ้ขำยอยู่ในสภำพที่กองทุนรวม
เห็ นชอบว่ ำสำมำรถน ำ ออกจัดหำประโยช น์ ได้ ต ำม
วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทุนของ
กองทุนรวม และด ำเนินกิจกำรโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตำม
กฎหมำย และ /หรือ ตำมที่หน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 
ตำมวตัถปุระสงค์กำรจะซือ้ขำยแล้ว 

2 ค ำรับรองเร่ืองควำมถูกต้องตำมกฎหมำยของทรัพย์สินของ
บริษัทฯ  และรับประกนัควำมสมบูรณ์ในทรัพย์สินของบริษัทฯ 
เป็นไปตำมที่ก ำหนดในส่วนของค ำรับรองและรับประกันของ
บริษัทฯ มีควำมถกูต้อง ณ วนัท่ีกองทนุรวมลงทนุครัง้แรก 

3 บริษัทฯ ได้รับกำรอนุมัติ  และ/หรือ ควำมยินยอมที่จ ำเป็น 
ทัง้ปวง เพื่อด ำเนินกำรขำยทรัพย์ที่จะซือ้ขำยตำมสญัญำฉบบั
นีแ้ล้ว 

4 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนไถ่ถอนจ ำนองบนทรัพย์สินท่ี
จะซือ้ขำยแล้ว 

5 ก่อนหน้ำ หรือ ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิ (ตำมที่มีนิยำมด้ำนล่ำง) 
ไม่มีหนงัสือหรือค ำสัง่จำกศำลหรือหน่วยงำนของรัฐแห่งใดที่
ห้ำมกำรโอนซึง่ทรัพย์สินทีจ่ะซือ้ขำย 

6 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ Holiday Inn (Thailand) Limited ซึ่งเป็นผู้
บ ริหำรงำนตำมสัญญำจ้ำงบ ริหำรงำน (Management 
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Agreement) ทรำบเก่ียวกบักำรขำยทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขำย โดย
ปรำกฏหลักฐำนกำรรับทรำบโดย Holiday Inn (Thailand) 
Limited 

อย่ำงไรกต็ำม กองทนุรวมอำจก ำหนดให้สญัญำฉบบันีม้ีผลใช้
บงัคบัในกรณีที่เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่สมบรูณ์ก็ได้ 

ราคาทรัพย์สินที่จะลงทนุ 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รวมทัง้สิน้ 1,718 ล้ำน
บำท (หนึ่งพนัเจ็ดร้อยสิบแปดล้ำนบำทถ้วน) ซึง่แบ่งได้เป็น 

▪ 1,488,000,000 บำท (หนึ่งพันส่ีร้อยแปดสิบแปดล้ำนบำท) 
ส ำหรับอสังหำริมทรัพย์ที่จะซือ้ขำยที่ใช้ในกำรประกอบ
กิจกำรโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

▪ 230,000,000 บ ำท  (สอง ร้อยสำม สิบ ล้ ำน บ ำท ) รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่มแล้ว ส ำหรับเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรำ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ 
อินน์ รีสอร์ท 

โดยผู้ จะซื อ้ต้องช ำระให้ครบถ้วนในวันที่ ได้จดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขำย ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ณ 
ส ำนกังำนที่ดินที่เก่ียวข้อง (วนัที่กองทนุรวมเข้ำลงทนุครัง้แรก) 

การโอนกรรมสิทธิ์  
การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ และการส่งมอบ
การครอบครอง 

1. กรณีอสงัหำริมทรัพย์ 

1.1 คู่สัญญำตกลงจะน ำสัญญำฉบับนี ไ้ปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิในอสงัหำริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมจะลงทนุครัง้แรก ต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนที่ดินที่เก่ียวข้อง ภำยใน 1 5 
(สิบห้ำ)วนั นบัจำกวนัที่กองทนุรวมได้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้กับ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 ทัง้นี ้ให้ถือว่ำวันที่กำรจดทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ 
ส ำนักงำนที่ดินดังกล่ำวมีผลสมบูรณ์ตำมกฎหมำยเป็นวันที่
กองทนุรวมเข้ำลงทนุครัง้แรก 

1.2 ผู้ จะขำยตกลงโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบกำรครอบครองใน
อสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรก ให้แก่
กองทนุรวมและกองทนุรวมตกลงรับโอนกรรมสิทธ์ิและรับมอบ
กำรครอบครองในอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุน
ครัง้แรก จำกผู้ จะขำยตำมสภำพที่เป็นอยู่ ณ ขณะนัน้  โดย
ปรำศจำกภำระผกูพนัใด ๆ ทัง้สิน้ 

 “สภำพที่เป็นอยู่” หมำยถึง สภำพที่เป็นอยู่ของอสงัหำริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรก เมื่อพิจำรณำจำกระยะเวลำ
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และสภำพกำรใช้งำนโดยทัว่ไปของทรัพย์นัน้ ๆ  

 คู่สัญญำตกลงให้ถือว่ำกำรส่งมอบกำรครอบครองดังกล่ำวมี
ผลสมบูรณ์ทนัทีที่กำรจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตำมกฎหมำย 
(“วันโอนกรรมสิทธิ์”) 

1.3 ให้ผู้ จะซือ้เป็นผู้มีสิทธิในกำรได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้ำที่
ต่ำง ๆ จำกหรือเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขำยซึง่เกิดขึน้
นับจำกเวลำ 24.00 น  .ของวันก่ อนวัน โอนกรรม สิท ธ์ิ
(“ก าหนดเวลาที่ได้สิทธิประโยชน์”)  

 ให้ผู้จะขำยเป็นผู้มีสิทธิในกำรได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้ำที่
ต่ำง ๆ จำกหรือเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินท่ีจะซือ้จะขำยซึง่เกิดขึน้
ก่อนก ำหนดเวลำที่ได้สิทธิประโยชน์ 

 ผู้จะขำยตกลงด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อส่งมอบต้นฉบบัเอกสำรสิทธิ
เก่ียวกับอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรกใน
วันโอนกรรมสิทธ์ิ และส่งมอบต้นฉบับเอกสำรที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สิน เช่น ใบอนุญำตก่อสร้ำง แบบแปลนอำคำรส ำนักงำน 
หนังสือบอกกล่ำวแจ้งกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีมีถึงคู่สัญญำและ
บคุคลภำยนอกที่เก่ียวข้องของผู้จะขำย เอกสำรอื่นใดที่เก่ียวข้อง
กับกำรโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำ
ลงทุนครัง้แรก รวมถึงสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะลงทุนดังกล่ำว )ให้แก่กองทุนรวมจนครบถ้วนใน
วนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

 
 

2. กรณีสงัหำริมทรัพย์ 

2.1 คู่สัญญำตกลงให้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขำยโอนจำก 
ผู้จะขำยมำยงักองทุนรวมในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ และกองทนุรวม
ได้มีกำรช ำระรำคำทรัพย์สินทีจ่ะซือ้ขำยในวนัโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว 

2.2 ให้ผู้ซือ้เป็นผู้มีสิทธิในกำรได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้ำที่ต่ำง ๆ 
จำกหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินที่ซื อ้ขำยซึ่งเกิดขึน้นับจำก
ก ำหนดเวลำที่ได้สิทธิประโยชน์ 

2.3   ให้ผู้จะขำยเป็นผู้มีสิทธิในกำรได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้ำที่ 

        ต่ำง ๆ จำกหรือเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินท่ีซือ้ขำยซึง่เกิดขึน้ก่อน 

        ก ำหนดเวลำที่ได้สิทธิประโยชน์ 

2.4  ผู้จะขำยตกลงด ำเนินกำรโอนงำนระบบที่จะซือ้ขำยที่เก่ียวเนื่อง
กับทรัพย์สินที่จะซือ้ขำย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ ไฟฟ้ำ 
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น ำ้ประปำ โทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต ให้แก่กองทุนรวมหรือบุคคล
ซึ่งกองทุนรวมก ำหนด เพื่อให้กองทุนรวมหรือหรือบุคคลซึ่ง
กองทุนรวมก ำหนดสำมำรถน ำทรัพย์สินที่จะซือ้ขำยออก
จัดหำประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมตำม
โครงกำรจัดกำรกองทุนของกองทุนรวม และด ำเนินกิจกำร
โครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตำมกฎหมำย และ  /หรือ ตำมที่
หน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงกำรด ำเนินกำรใด ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรโอนงำนระบบที่จะซือ้ขำยดังกล่ำวให้แก่
กองทุนรวม ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นบัแต่วนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้จะขำย 

 อย่ำงไรก็ตำม กองทนุรวมอำจก ำหนดให้กำรโอนกรรมสิทธ์ิใน
งำนระบบที่จะซือ้ขำยตำมวรรคก่อนเป็นประกำรอื่นได้ 

หน้าที่ของผู้จะขาย 1 ภำยหลงัจำกวนัโอนกรรมสิทธ์ิ หำกปรำกฏว่ำทรัพย์สินที่จะซือ้
ขำยมีสภำพช ำรุดบกพร่อง หรือเสียหำย หรือมีจ ำนวนไม่
ครบถ้วนตำมรำยละเอียดที่ระบุในสัญญำฉบับนี ้ผู้ จะขำย 
ตกลงแก้ไขควำมช ำรุดบกพร่อง หรือควำมเสียหำย หรือกำร
ขำดตกบกพร่องดงักล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน 
นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจำกกองทุนรวมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้
แก้ไขเหตุดงักล่ำว ทัง้นี ้คู่สญัญำตกลงว่ำจะด ำเนินกำรเจรจำ
และหำข้อสรุปเพื่อจัดกำรหรือด ำเนินกำรใด ๆ ร่วมกันอย่ำง
เหมำะสม 

2 ภำยหลังจำกวัน โอนกรรม สิท ธ์ิ  หำกผู้ จะขำย ยังได้ รับ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นสิทธิของกองทุนรวม ที่พึงได้รับจำก
ทรัพย์สินที่จะซือ้ขำยส ำหรับระยะเวลำภำยหลังจำกวันที่
กองทุนรวมเข้ำลงทนุครัง้แรก ผู้จะขำยจะส่งมอบผลประโยชน์
ดังกล่ำวให้กับกองทุนรวมโดยไม่ชักช้ำภำยใน 30 (สำมสิบ) 
วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับผลประโยชน์ดงักล่ำว 

3 โดยต่อเนื่องจำกกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่จะซือ้
ขำยและอำคำรที่จะซือ้ขำยตำมสัญญำฉบับนี  ้ในวันโอน
กรรมสิท ธ์ิ ผู้ จะขำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนก่อตั ง้ 
ภำระจ ำยอมในท่ีดินของผู้จะขำย บริเวณด้ำนทิศตะวนัตกและ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ติดกับที่ดินที่ จะซือ้ขำย เพื่อ
ประโยชน์แก่ที่ดินที่จะซือ้ขำยเพื่อใช้เป็นทำงเดินและทำง
รถยนต์เพื่อเข้ำออกทรัพย์ที่จะซือ้ขำย (ที่ดินภาระจ ายอม”) 
ภำยใต้เงื่อนไขที่กองทุนรวมสำมำรถอนุญำตให้บริวำรของ
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กองทุนรวมและผู้ เช่ำทรัพย์ สินของกองทุนรวมใช้ที่ดิน 
ภำระจ ำยอมดังกล่ำวได้ ต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนกังำน
ที่ดินจงัหวดักระบ่ี ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้จะขำย 

ค ารับรองและรับประกัน
ของผู้จะขาย 

1. กรณีอสงัหำริมทรัพย์ 

ในวันท ำสัญญำ และวันที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก  
ผู้จะขำยตกลงให้ค ำรับรองและรับประกันแก่กองทุนรวม โดยมี
สำระส ำคญั ดงันี ้

1.1  ผู้ จะขำยมีใบอนุญำตหรือได้ รับอนุญำตอย่ำงครบถ้วนจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ เก่ียวข้องส ำหรับประกอบกิจกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
เข้ำลงทุนครัง้แรก รวมถึงกำรก่อสร้ำง กำรเปิดใช้งำนและกำร
ประกอบกิจกำรประเภทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และใบอนุญำต 
และ/หรือ กำรอนุญำตที่เก่ียวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรก ดังกล่ำวยังคงมีผลใช้บังคับอย่ำง
สมบรูณ์อยู่ในวนัที่ท ำสญัญำ 

 ผู้จะขำยมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขต่ำง ๆ ภำยใต้ใบอนุญำตหรือกำร
ได้รับอนุญำตที่เก่ียวข้องกับอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำ
ลงทนุครัง้แรก 

 ผู้จะขำยมิได้ด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งอำจส่งผลให้ใบอนญุำต และ/
หรือกำรได้รับอนญุำตที่เก่ียวข้องกับอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะเข้ำลงทนุครัง้แรก ถกูระงบั ยกเลิก หรือเพิกถอน 

1.2 ในวันที่ กองทุนรวมเข้ำลงทุนค รั ง้แรก ผู้ จะขำยเป็นผู้ มี
กรรมสิทธ์ิในอสงัหำริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมจะเข้ำลงทนุครัง้แรก 
โดยสมบูรณ์และถูกต้องตำมกฎหมำย และอสังหำริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมจะเข้ำลงทนุครัง้แรก ไม่อยู่ภำยใต้หรืออำจอยู่ภำยใต้
ภำระผกูพนัใด ๆ   

2. กรณีสงัหำริมทรัพย์ 

 ในวันท ำสัญญำ และวนัที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก ผู้จะ
ขำยตกลงให้ค ำรับรองและรับประกันแก่กองทุนรวม โดยมี
สำระส ำคญั ดงันี ้

2.1   ทรัพย์สินที่ซื อ้ขำยอยู่ในสภำพดี  ไม่ช ำรุดบกพร่องอย่ำงมี
นยัส ำคญัและได้รับกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอย่ำงเหมำะสม
เช่นเดียวกันกับกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินอื่นที่มี
ลกัษณะใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สินท่ีซือ้ขำย 
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2.2  ผู้ขำยเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขำยและทรัพย์สินที่ซือ้
ขำยไม่อยู่ภำยใต้หรืออำจอยู่ภำยใต้ภำระผกูพนัใด ๆ  

3. หำกปรำกฏว่ำมี เหตุกำรณ์  หรือ กฎหมำย ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ เป็นเหตุให้กองทุนรวมในฐำนะเจ้ำของ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขำย มีหน้ำท่ีท่ีจะต้องด ำเนินกำร 
ใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้กองทุนรวมสำมำรถครอบครองทรัพย์สิน
ที่ ซื อ้ขำยและสำมำรถน ำทรัพย์ สินดังกล่ำวออกจัดหำ
ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมตำมโครงกำร
จดักำรกองทุนของกองทุนรวม ผู้จะขำยตกลงที่จะด ำเนินกำร
ใด ๆ ที่ เก่ียวข้อง เพื่อให้กองทุนรวมสำมำรถครอบครอง
ทรัพย์สินท่ีซือ้ขำยและสำมำรถน ำทรัพย์สินดงักล่ำวออกจดัหำ
ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมตำมโครงกำร
จดักำรกองทนุของกองทนุรวม ทัง้ต่อส่วนรำชกำรหรือเอกชนที่
เก่ียวข้อง โดยผู้ จะขำยจะรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่
เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การบอกเลิกสัญญา 

เหตกุำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมที่ระบใุนกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือเป็น
เหตผิุดนดัหรือเหตเุลิกสญัญำของคู่สญัญำที่เก่ียวข้องกบัเหตกุำรณ์
ดงักล่ำว แล้วแต่กรณี 

1. ให้ถือว่ำคู่สัญญำตกเป็นผู้ ผิดสัญญำ หำกในระยะเวลำใด ๆ 
ก่อนวนัที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำฉบบันีห้รือผิดค ำรับรองและรับประกนัที่ให้
ไว้ในสัญญำฉบับนี  ้และส่งผลให้กองทุนรวมไม่สำมำรถใช้
ประโยชน์ในอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรก 
ได้ตำมวตัถปุระสงค์ของสญัญำฉบบันี ้

2 . คู่สญัญำตกลงเลิกสญัญำร่วมกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

3 . ในระยะเวลำก่อนวันที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก ทรัพย์สิน 
ที่ซือ้ขำยที่กองทนุรวมจะเข้ำลงทนุครัง้แรก ได้รับควำมเสียหำย
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

ภาษีอากรและค่าใช้จ่าย 1. กรณีอสงัหำริมทรัพย์ 

1.1 กองทุนรวม และผู้จะขำยตกลงเก่ียวกับภำษีและค่ำธรรมเนียม
ดงัต่อไปนี ้

(ก) ผู้จะขำยจ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย ภำษี
ธุรกิจเฉพำะ และอำกรแสตมป์ รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบักำรโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สิน (หำกมี) 
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 (ข)  กองทนุรวมจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิเท่ำนัน้ 

1.2 กองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
กองทนุรวมเท่ำนัน้ ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ำกัด
เฉพำะ ค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ รวมตลอดถึง
ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีป้ำย ภำษีอื่น ๆ หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ ที่
อำจเรียกเก็บโดยหน่วยงำนรำชกำร ค่ำประกันภัย ค่ำบริกำร
ส ำหรับผู้บริหำรโรงแรม (Hotel Management Fees) ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุงตกแต่ง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
เนื่องด้วยหรือที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ประโยชน์ในอสงัหำริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้จะขำย
ในฐำนะผู้ เช่ำทรัพย์สินเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ 

2. กรณีสงัหำริมทรัพย์ 

ผู้ จะขำย ตกลงรับ ผิดชอบค่ำธรรม เนียมต่ำงๆ รวมทั ง้
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนระบบสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ  และภำษีอำกรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องในกำรโอนกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย์สินที่ซือ้ขำย (หำกมี)ภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีเงินได้
นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ำย ของผู้ จะขำยส ำหรับเงินได้ที่ผู้ ขำย
ได้รับภำยใต้สญัญำฉบบันี ้

ค่าปรับ บรรดำหนีสิ้นใด ๆ ที่คู่สญัญำฝ่ำยใดมีสิทธิเรียกร้องตำมสญัญำจะ
ซือ้จะขำย หำกคู่สัญญำฝ่ำยนัน้ผิดนัดช ำระหนี  ้คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งมีสิทธิคิดค่ำปรับในอตัรำเท่ำกับอตัรำดอกเบีย้ผิดนดั ไม่เกินที่
ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดหรือร้อยละ 7.5 ต่อปี จำกจ ำนวน
หนีค้้ำงช ำระนัน้ ๆ จนกว่ำจะได้ช ำระเสร็จสิน้ 

การประกันภัย -   นับตัง้แต่วันที่กองทุนรวมเข้ำลงทุน จนถึงวันครบก ำหนด
ระยะเวลำควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกัยภัยส ำหรับปี 
2558 ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน ผู้ จะขำยตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบกำร
จดัหำประกนัภยัอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกบัส่วนได้เสียของ
กองทุนรวม ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ จะขำยเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ำกัด เพี ยง กำรประกันภัยธุ รกิ จหยุดชะงัก  (Business 
Interruption Insurance) กำรป ระกัน วิน ำศภัย  (All Risks 
Insurance) กำรประกันภัยพิบัติธรรมชำติ  กำรประกันภัย
คุ้มครองทรัพย์สินจำกภยัธรรมชำติทัว่ไปและภยัพิบตัิส่วนเกิน
กองทุน และกำรประกันภัยเพื่อประโยชน์ของบุคคลภำยนอก 
(Public Liabilities Insurance) โดยผู้ จะขำยตกลงให้กองทุน
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รวมเป็นผู้ เอำประกนัภยัหรือผู้ รับประโยชน์แล้วแต่กรณี 

-     ส ำหรับระยะเวลำภำยหลังปี 2558 เป็นต้นไป ผู้ จะขำยใน
ฐำนะท่ีจะเข้ำเป็นผู้ เช่ำทรัพย์สินท่ีซือ้ขำยตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
กำรจัดหำประกันภัยจัดหำประกันภัยอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่อทรัพย์สินท่ีจะซือ้
จะขำย ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้จะขำยเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เพียง กำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption 
Insurance) กำรประกันวินำศภัย (All Risks Insurance) กำร
ประกันภยัพิบตัิธรรมชำติ กำรประกันภยัคุ้มครองทรัพย์สินจำก
ภัยธรรมชำติทั่วไปและภัยพิบัติ ส่วนเกินกองทุน และกำร
ประกันภัย เพื่ อป ระโยช น์ ของบุ คคลภำยนอก  (Public 
Liabilities Insurance) 

 

• สัญญาตกลงสละและส่งมอบการครอบครองที่ดินที่ครอบครองในโครงการโรงแรมพีพี 
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 

เพื่อให้กองทุนรวมสำมำรถครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินครอบครองจ ำนวน 2 แปลง คือ
ที่ดินที่อยู่ระหว่ำงโฉนดที่ดินเลขที่ 58548 กบัเลขที่ 56838 และที่ดินระหว่ำงโฉนดเลขที่ 56838 
กับเลขที่ 56839  บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด จะได้ด ำเนินกำรสละกำรครอบครองและส่งมอบ
กำรครอบครองที่ดินดงักล่ำวให้แก่ทำงกองทนุรวมโดยไม่มีค่ำตอบแทน โดยจะจดัท ำสญัญำตก
ลงสละและส่งมอบกำรครอบครองที่ดินระหว่ำงบริษัทจดักำร ในฐำนะบริษัทจดักำรของกองทุน
รวมที่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรจดัตัง้ และบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด โดยมีเงื่อนไขว่ำ กำรสละ
และส่งมอบกำรครอบครองที่ดินทัง้สองแปลงข้ำงต้น ให้แก่กองทนุรวมนัน้ ให้มีผลนบัตัง้แต่วนัที่
กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะเข้ำท ำสัญญำตกลงสละและส่งมอบกำร
ครอบครองดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมและเพื่อแสดงเจตนำว่ำ เมื่อได้มีกำรจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว กองทุนรวมจะเข้ำผูกผันตำมสัญญำ
ดังกล่ำว และรับมอบกำรครอบครองที่ดินทั ง้สองแปลงภำยใต้สัญญำดังกล่ำว ทั ง้นี ้
รำยละเอียดเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสญัญำตกลงกระท ำกำร  

ทัง้นี ้กองทุนรวมมีควำมประสงค์ที่จะน ำทรัพย์สินท่ีลงทุนออกให้เช่ำแก่ผู้ประกอบกำร เพื่อให้น ำไปใช้ใน
กำรประกอบธุรกิจโรงแรม โดยกองทุนรวมจะเข้ำท ำสัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำร
โรงแรม กบั บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ส ำหรับโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 
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ทัง้นี ้สรุปสำระส ำคญัของสญัญำที่เก่ียวกบักำรจดัหำผลประโยชน์ของกองทนุรวม มดีงัต่อไปนี ้

• สัญญาเช่าที่ดนิและสิ่งปลกูสร้างส าหรับโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 
(ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจเข้ำท ำสญัญำเช่ำอสงัหำริมทรัพย์และสงัหำริมทรัพย์แยกแต่ละฉบบั 
โดยมีเงื่อนไขและข้อก ำหนดภำยใต้สญัญำสอดคล้องกนั) 

ผู้ให้เช่า กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี  ้(“กองทุน
รวม”) 

ผู้เช่า บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั (“ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สินที่เช่า 

 

 

ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญำ กองทุนรวมตกลง
ให้เช่ำทรัพย์สินที่เช่ำ และผู้ เช่ำตกลงจะเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำจำก
กองทุนรวม ส ำหรับใช้ในกำรประกอบกิจกำรโรงแรม ในโครงกำร
โรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ทัง้นี ้ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้
ในสญัญำในวนัที่ท ำสญัญำฉบบันี ้ 

ระยะเวลาการเช่า และการ
ต่อระยะเวลาการเช่า 

 

 

ให้สญัญำเช่ำทรัพย์สินมีระยะเวลำกำรเช่ำ 3 (สำม) ปี และกองทุน
รวมมีสิทธิพิจำรณำให้มีกำรต่อระยะเวลำกำรเช่ำออกไปอีก 4 (ส่ี) 
ครัง้ ครัง้ละ 3 (สำม) ปี เป็นระยะเวลำกำรเช่ำรวมทัง้สิน้ 15 (สิบห้ำ) 
ปี (“ระยะเวลาการเช่า”) โดยผู้จะขำยตกลงที่จะเช่ำทรัพย์สินต่อไป
ตำมที่กองทนุรวมได้แจ้งควำมประสงค์ที่จะให้ผู้จะขำยต่อระยะเวลำ
กำรเช่ำในแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ดี กองทุนรวมต้องแจ้งควำมประสงค์
ในกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำทรัพย์สินให้ผู้ จะขำยในฐำนะผู้ เช่ำ
ทรัพย์สินทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 6 (หก) 
เดือนก่อนวนัครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำนัน้ ๆ  

ในกรณีที่กองทุนรวมไม่แจ้งควำมประสงค์ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น 
กองทุนรวมตกลงให้สิทธิแก่ผู้จะขำยในฐำนะผู้ เช่ำทรัพย์สินต่ออำยุ
สัญญำเช่ำทรัพย์สินออกไปได้ โดยให้ผู้ จะขำยในฐำนะผู้ เช่ำ
ทรัพย์สินแจ้งควำมประสงค์ในกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำทรัพย์สินให้
กองทุนรวมทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 3  
(สำม) เดือนก่อนวนัครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำนัน้ ๆ  
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ค่าเช่าและการช าระค่าเช่า 

 

 

 

 

1. ผู้ เช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำคงที่รำยเดือนให้แก่กองทุนรวมส ำหรับ
กำรเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำตำมอตัรำตำมที่ระบุในเอกสำรแนบท้ำย
ของสญัญำฉบบันี ้ 

เดือน ค่าเช่าคงที่  

ปีที่ 1 – 3 (บาท) 

สัดส่วนค่าเช่าคงที่ 
(ร้อยละ) 

มกรำคม 19,040,000 14.00 

กมุภำพนัธ์ 19,040,000 14.00 

มีนำคม 13,600,000 10.00 

เมษำยน 8,160,000 6.00 

พฤษภำคม 4,080,000 3.00 

มิถนุำยน 4,080,000 3.00 

กรกฎำคม 8,160,000 6.00 

สิงหำคม 8,160,000 6.00 

กนัยำยน 4,080,000 3.00 

ตลุำคม 12,240,000 9.00 

พฤศจิกำยน 16,320,000 12.00 

ธันวำคม 19,040,000 14.00 

รวมปี
ปฏิทนิ 

136,000,000 100.00 

2. อตัรำค่ำเช่ำส ำหรับกำรเช่ำทรัพย์สินจะเป็นอตัรำค่ำเช่ำคงที ่ใน
กรณีที่มีกำรต่อระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำคงที่ดงักล่ำวจะมีกำร
ปรับขึน้ในอตัรำ 6,000,000 บำท (หกล้ำนบำท) ทุก ๆ 3 (สำม) 
ปี ส ำหรับสัดส่วนค่ำเช่ำคงที่จะเป็นไปตำมอัตรำเดิมตลอด
ระยะเวลำกำรเช่ำ (ซึง่รวมถึงระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่อออกไป) 

ณ วันที่ลงนำมในสัญญำเช่ำทรัพย์สิน ผู้ เช่ำต้องช ำระค่ำเช่ำ 
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คงที่รำยเดือนล่วงหน้ำและเงินมัดจ ำ และส่งมอบหนังสือ 
ค ำ้ประกนัให้แก่กองทนุรวม ดงันี ้

ก. ค่ำเช่ำเดือนแรก ให้เป็นไปตำมอตัรำค่ำเช่ำคงที่รำยเดือน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำเช่ำ โดยให้อตัรำค่ำเช่ำส ำหรับ
เดือนแรกค ำนวณตำมจ ำนวนวันนับตัง้แต่วันที่กองทุน
รวมได้เข้ำลงทนุในทรัพย์สินท่ีเช่ำ 

ข. เงินมัดจ ำ จ ำนวน 70,000,000 บำท (เจ็ดสิบล้ำนบำท) 
โดยดอกผลท่ีเกิดขึน้จำกเงินมัดจ ำให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของผู้ เช่ำ ในกรณีที่ผู้ เช่ำผิดนัดช ำระค่ำเช่ำ และ/หรือผิด
สัญญำข้อหนึ่งข้อใดตำมสัญญำเช่ำ และ/หรือ สัญญำ
จ้ำงบริหำรงำน และ/หรือสัญญำตกลงกระท ำกำร และ/
หรือสัญญำอื่นใดระหว่ำงผู้ เช่ำและกองทุนรวม และเกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนรวม กองทุนรวมมี สิทธิหัก
ค่ำเสียหำย รวมถึงค่ำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระและคงค้ำง
ช ำระ และ/หรือ เงินใด ๆ ซึง่ผู้ เช่ำค้ำงช ำระต่อกองทนุรวม
จำกเงินมัดจ ำและดอกผลดังกล่ำวได้ และผู้ เช่ำต้อง
วำงเงินมัดจ ำเพิ่มเติมให้เต็มตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้
ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับจำกวันที่ผู้ เช่ำได้รับแจ้งจำก
กองทนุรวม 

ค. หนังสือค ำ้ประกันออกโดยธนำคำรพำณิชย์เพื่อเป็น
หลกัประกันกำรช ำระค่ำเช่ำคงที่ส ำหรับทรัพย์ที่เช่ำเป็น
รำยปี ตลอดระยะเวลำ 6 (หก) ปีแรกของกำรเช่ำ โดยมี
วงเงินค ำ้ประกนัเท่ำกบัค่ำเช่ำรวมทัง้ปีในปีนัน้ 

ส ำหรับค่ำเช่ำในเดือนถัด ๆ ไป ผู้ เช่ำต้องช ำระค่ำเช่ำรำยเดือน
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในสัญญำเช่ำภำยในวันที่ 5 (ห้ำ) ของ
เดือนถดัไป 

3. กำรช ำระเงินค่ำเช่ำและเงินใด ๆ ตำมสัญญำนีด้้วยเช็ค ตรำ
สำรหรือตั๋วเงินอื่นใด จะถือว่ำเป็นกำรช ำระเงินที่สมบูรณ์
ต่อเมื่อกองทุนรวมสำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค ตรำสำรหรือ
ตัว๋เงินนัน้ได้แล้วเท่ำนัน้ 

4. ผู้ เช่ำตกลงจะช ำระค่ำเช่ำดังกล่ำวโดยวิธีกำรและสถำนที่ที่
คู่สญัญำตกลงร่วมกนั 

5. ในกรณีที่ผู้ เช่ำไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำคงที่ตำมอตัรำที่ก ำหนด
ไว้เป็นรำยเดือนตำมที่ก ำหนดในเอกสำรแนบท้ำยของสญัญำ
ฉบบันี ้ผู้ เช่ำยินยอมให้กองทุนรวมคิดค่ำปรับส ำหรับกำรช ำระ
ค่ำเช่ำล่ำช้ำ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ต่อปีของ
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จ ำนวนค่ำเช่ำที่ค้ำงช ำระนัน้นับจำกวันที่ครบก ำหนดช ำระ
จนกว่ำกองทุนรวมจะได้รับช ำระค่ำเช่ำที่ค้ำงช ำระครบถ้วน 
เว้นแต่คู่สญัญำจะตกลงเป็นอย่ำงอื่น 

ในกำรบังคับหลักประกันดังกล่ำว หำกสัญญำตกลงกระท ำกำร
ระหว่ำงกองทุนรวมและผู้ เช่ำยังมีผลบังคับใช้อยู่ คู่สัญญำตกลง
พิจำรณำเงินปันผลอันเป็นหลักประกันตำมสัญญำดังกล่ำว เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักประกันภำยใต้สัญญำฉบับนี ้โดยกำรบังคับเอำ
กบัเงินปันผลอนัเป็นหลกัประกนัเมื่อรวมกบัหลกัประกนัตำมสญัญำ
ฉบบันี ้จะต้องไม่เกินควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ภำยใต้สญัญำฉบบันี ้

หน้าที่ของผู้เช่า 

 

 

1. ผู้ เช่ำจะใช้ทรัพย์สินที่เช่ำตำมวัตถุประสงค์ของกำรเช่ำตำมที่
ระบุไว้ในสัญญำฉบับนีแ้ละจะไม่ประกอบธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำยในทรัพย์สินท่ีเช่ำดงักล่ำว 

2. เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่ำงอื่น ผู้ เช่ำจะต้องจัดให้มีผู้ บริหำร
โรงแรมที่ มี คุณ สมบัติ และประสบกำ รณ์  (Hotel Chain 
Management) โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกกองทุนรวม เพื่อ
บริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่เช่ำให้อยู่ในสภำพที่ดี และมีระดับ
คุณภำพและมำตรฐำนสำกลอย่ำงน้อยเท่ำกับ “Holiday Inn 
Resort” หรือโรงแรมในระดับ 4 ดำว ซึ่งมีอยู่ ณ วันที่กองทุน
รวมได้เข้ำลงทุนในทรัพย์สินที่เช่ำ รวมถึงมีระดบัคุณภำพและ
มำตรฐำนท่ีจะมีขึน้ในอนำคต รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ ระดบั
คุณภำพและมำตรฐำนที่เป็นกำรยกระดบัคุณภำพและบริกำร
ให้สูงขึน้กว่ำเดิม ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำฉบับนี ้
และระยะเวลำกำรเช่ำที่จะได้มีกำรขยำยออกไป (หำกมี) ซึง่ ณ 
วันท ำสัญญำฉบับนี  ้ผู้ เช่ำและผู้ บริหำรทรัพย์สินได้เข้ำท ำ
สญัญำจ้ำงบริหำรงำน และสญัญำอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อบริหำร
ทรัพย์สินที่เช่ำ ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวม
ยอมรับ (“สัญญาจ้างบริหารงาน”) 

3. ผู้ เช่ำจะไม่ประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือ รับจ้ำงบริหำร
กิจกำรโรงแรม ในลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
ทรัพย์สินท่ีเช่ำของกองทนุรวมโดยตรง โดยจะไม่ประกอบธุรกิจ
แข่งขันส ำหรับโรงแรมในระดับเดียวกัน บนเกำะ พี พี จังหวัด
กระบี่  ทัง้นี ้เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรจำกกองทนุรวม 

4. ผู้ เช่ำตกลงประกอบกิจกำรของโครงกำร และธุรกิจที่เก่ียวข้อง
ตำมวตัถุประสงค์ในสญัญำฉบบันีเ้ท่ำนัน้ และผู้ เช่ำตกลงจะไม่
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ก่อหนีห้รือภำระผูกพันใด ๆ เว้นแต่กำรก่อหนีห้รือภำระผูกพัน
อันเกิดขึ น้ เนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจตำมปกติส ำหรับ
โครงกำรและธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ด ำเนินโครงกำร หรือกำรปฏิบตัิตำมสญัญำฉบบันีห้รือสญัญำ
ที่เก่ียวข้อง โดย ณ ทุกสิน้ไตรมำส ผู้ เช่ำตกลงจะด ำรงสดัส่วน
ของหนีสิ้นต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ของผู้ เช่ำ ไว้ในอตัรำ
ไม่เกิน 2 ต่อ 1 (2:1) โดยค ำนวณเฉพำะกำรก่อหนีซ้ึ่งเป็นกำร
กู้ยืมเงิน 

5. ผู้ เช่ำจะไม่ (1) ให้กู้หรือให้สินเชื่อใด ๆ (2) ค ำ้ประกนัหรือรับผิด
ชดใช้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใด ๆ หรือ (3) ยอมรับ
ควำมรับผิดใด ๆ โดยสมัครใจ (ไม่ว่ำจะเกิดขึน้แล้วหรือไม่)  
ที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่ของบคุคลใด ๆ เว้นแต่ เป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมปกติวิสัยของธุรกิจ กำรเข้ำท ำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ
ผู้บริหำรโรงแรม 

6. ผู้ เช่ำจะไม่ก่อให้เกิดภำระผกูพนัใด ๆ เหนือทรัพย์สินท่ีเช่ำ 

7. ผู้ เช่ำจะไม่ท ำกำรเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือ
รับรองนิติบุคคล หรือข้อบังคบับริษัท รวมทัง้กำรเปล่ียนแปลง
ซึ่งเก่ียวเนื่องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ยกเว้น
กำรเปล่ียนแปลงตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือกำรเปล่ียนแปลง
ซึ่งเก่ียวเนื่องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือกำร
เปล่ียนแปลงซึง่ได้รับอนญุำตจำกกองทุนรวม 

8. ผู้ เช่ำจะด ำรงส่วนของเงินทนุจดทะเบียนช ำระแล้วและส่วนของ
ผู้ ถือหุ้ นที่ปรำกฏในงบกำรเงินประจ ำปีและรำยไตรมำสซึ่ง
ตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้ สอบบัญ ชีไว้ไม่ ให้ต ่ ำกว่ำ 
205,000,000 บำท (สองร้อยห้ำล้ำนบำท) ตลอดเวลำ  

9. ผู้ เช่ำจะจ่ำยเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นจำก
ก ำไรซึ่งได้รับจำกกำรประกอบกิจกำรและ/หรือ ผลประโยชน์
ใดๆ ซึ่งผู้ เช่ำได้รับจำกกำรถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เท่ำนัน้ ทัง้นี  ้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ผู้ เช่ำจะ
จ่ำยเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกก ำไรที่ได้รับจำกกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรในจ ำนวนที่ไม่เกินกว่ำส่วนต่ำงของ
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร โดยจ ำนวนเงินใด ๆ ที่ไม่ได้จ่ำยเป็นเงิน
ปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับผู้ ถือหุ้ นของผู้ เช่ำตำม
เงื่ อ น ไขที่ ไ ด้ ก ล่ ำว ไว้ ข้ ำ ง ต้ นนั ้น  ใ ห้ สะสม ไว้ เพื่ อ จ่ ำย 
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ในรอบปีบญัชีถดัไป 

10. ก่อนหรือในวันที่มีกำรเช่ำตำมสัญญำฉบับนี ้ผู้ เช่ำจะจัดให้มี
บัญชีและมี เงินส ำรองในบัญชีเพื่อใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรในจ ำนวนที่เพียงพอส ำหรับกำรจดัซือ้
สินค้ำใด ๆ ท่ีจ ำเป็นเพื่อให้กิจกำรโครงกำรมีควำมต่อเนื่อง 

11. เมื่อสัญญำเช่ำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรต่ออำยุสญัญำไม่ว่ำด้วย
เหตุใด ๆ ผู้ เช่ำตกลงจะด ำเนินกำรส่งมอบ กระท ำกำร และ/
หรือ ให้ควำมร่วมมือ รวมทัง้ด ำเนินกำรใด ๆ  เพื่อให้กองทนุรวม
หรือบุคคลที่กองทุนรวมก ำหนด สำมำรถครอบครองระบบ
สำธำรณูปโภคที่เก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่ำ ซึ่งรวมถึง ไฟฟ้ำ 
น ำ้ประปำ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และสำมำรถน ำทรัพย์สินที่
เช่ำออกจัดหำประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม
ตำมโครงกำรจดักำรกองทนุของกองทนุรวม และด ำเนินกิจกำร
โครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมที่
หน่วยงำนอื่น  ๆ ที่ เก่ียวข้องก ำหนด ทัง้นี  ้ผู้ เช่ำมีหน้ำที่
ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือและด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่กล่ำว
ไว้ข้ำงต้น โดยผู้ เช่ำจะรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้
ทัง้สิน้ ภำยในเวลำอันสมควรหลังได้รับค ำร้องขอจำกกองทุน
รวมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

12. ผู้ เช่ำจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงหรือซ่อมแซมส่ิงปลกูสร้ำง รวมทัง้
จดัให้มีอุปกรณ์และงำนระบบ ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถประกอบ
กิจกำรโรงแรมได้ดังเช่นเดิม หำกทรัพย์สินดังกล่ำวได้เกิด
ควำมช ำรุดหรือเสียหำยไปไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่บำงส่วนอัน
เกิดจำกภยัธรรมชำติ  โดยผู้ เช่ำจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึน้ด้วยตนเอง 

13.  ผู้ เช่ ำมี สิท ธิในกำรใช้ประโยชน์ในท รัพย์ สินที่ เช่ำ  ตำม
รำยละเอียดที่ก ำหนดในสัญญำเช่ำและตำมวตัถุประสงค์ใน
กำรเช่ำของสญัญำเช่ำ และมีสิทธิในกำรใช้ประโยชน์ในถนน
บริเวณด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันเป็นที่ดินซึ่งอยู่ติดกับ
ที่ดินของกองทนุรวมที่เป็นส่วนหน่ึงของทรัพย์สินท่ีเช่ำ (“ที่ดิน
ภาระจ ายอม”) ทัง้นี  ้ผู้ เช่ำจะใช้ที่ดินภำระจ ำยอมเพื่ อ
วตัถุประสงค์เป็นทำงเดินและทำงรถยนต์เพื่อเข้ำออกทรัพย์ที่
เช่ำ และจะไม่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อที่ดินภำระจ ำยอม 
เว้นแต่เป็นกำรเส่ือมสภำพตำมปกติ หำกเกิดควำมเสียหำย ผู้
เช่ำจะซ่อมแซมที่ดินภำระจ ำยอมให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถ 
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ใช้ประโยชน์ได้ตำมวตัถปุระสงค์ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ เช่ำเอง 

การประกันภัย ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำ กองทนุรวมและผู้ เช่ำตก
ลงที่จะให้ผู้ เช่ำจดัหำประกนัภยัอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกบัส่วน
ได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่อทรัพย์ที่เช่ำ ตำมที่กองทุนรวมเป็นผู้
ก ำหนด โดยหน้ำที่กำรช ำระเบีย้ประกนัและผู้ รับประโยชน์จะเป็นไป
ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.6 เร่ือง กำรประกันภัยใน
อสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนของโครงกำรจัดกำร
กองทนุรวมฉบบันี ้

นอกจำกนี ้คู่สัญญำตกลงเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรเมื่อทรัพย์ที่เช่ำ
ได้รับควำมเสียหำย ดงันี ้

1 .       กรณีที่ทรัพย์ที่เช่ำได้รับควำมเสียหำยจำกวินำศภยับำงส่วน  

ก. ผู้ เช่ำมีหน้ำที่ในกำรซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่ำ ให้อยู่ใน
สภำพปกติให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรซ่อมแซมนัน้ให้เป็นภำระของผู้ เช่ำแต่สำมำรถเบิก
กับกองทุนรวมได้ เมื่อกองทุนรวมได้รับค่ำสินไหม
ทดแทนจำกบริษัทประกันภยั โดยวงเงินที่ขอเบิกต้องไม่
เกินค่ำสินไหมทดแทนตำมจ ำนวนที่กองทุนรวมได้รับ
ภำยใต้กรมธรรม์ประกนัวินำศภยั  

ข. ในระหว่ำงกำรซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่ำกองทุนรวมจะ
เป็นผู้ ได้ รับค่ ำ สินไหมทดแทนภำยใต้กรมธรรม์
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

ค. กรณีทรัพย์สินที่เช่ำ ได้รับควำมเสียหำยจำกวินำศภัย
บำงส่วนไม่ถือเป็นเหตใุห้สญัญำเช่ำระงบัสิน้ลง 

ทัง้นี ้จะไม่มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเช่ำ ในกรณีทรัพย์ที่เช่ำได้รับ
ควำมเสียหำยและจ ำเป็นต้องได้รับกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมขึน้ใหม่ 

กรณีที่ทรัพย์สินเสียหำยโดยไม่ได้มีสำเหตุจำกผู้ เช่ำหรือบริวำรของ 
ผู้ เช่ำและภำยหลังจำกกำรซ่อมแซมแล้วไม่อำจท ำให้ทรัพย์สิน
กลับมำเป็นเหมือนเดิม ให้คู่สัญญำตกลงเจรจำเงื่อนไขในสัญญำ
เช่ำใหม่ และ/หรือ ปรับลดค่ำเช่ำตำมสมควรในส่วนของโรงแรมอนั
เป็นทรัพย์สินที่เช่ำ ทัง้นี ้ภำยหลังจำกที่มีกำรซ่อมแซมแล้วเสร็จ
คู่สัญญำจะเจรจำปรับลดค่ำเช่ำเพื่อชดเชยกำรขำดประโยชน์ใน
กำรใช้งำนทรัพย์สินท่ีเช่ำระหว่ำงระยะเวลำที่มีกำรซ่อมแซมโรงแรม
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อนัเป็นทรัพย์สินท่ีเช่ำ 

2. กรณีที่ทรัพย์สินที่ เช่ำได้รับควำมเสียหำยจำกวินำศภัย
ทัง้หมดหรืออย่ำงมีนยัส ำคญั กองทนุจะใช้เงินท่ีได้รับภำยใต้
กรมธรรม์ประกนัภยัตำมสญัญำเช่ำ ก่อสร้ำงอำคำรทดแทน
อำคำรเดิมที่ได้รับควำมเสียหำย และ/หรือ ถกูท ำลำยไป โดย
ผู้ เช่ำจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรช่วยเหลือผู้ ให้
เช่ำในกำรควบคุมกำรซ่อมแซม และ/หรือ ก่อสร้ำงให้แล้ว
เสร็จ ในกรณีนี ้ให้ขยำยระยะเวลำกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำ
ออกไปเท่ำกับระยะเวลำก่อสร้ำงที่ใช้ส ำหรับก่อสร้ำงอำคำร
ที่ได้รับควำมเสียหำย และ/หรือ ถกูท ำลำยไป 

ทัง้นี ้ให้ควำมเสียหำยจำกวินำศภัยทัง้หมดหรืออย่ำงมีนัยส ำคัญ 
หมำยถึง กรณีที่ผู้ เช่ำไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ำ ได้
โดยผลของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เป็นระยะเวลำนำนเกินกว่ำ 30 
(สำมสิบ) วัน หรือไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ำได้เกิน
กว่ำร้อยละ  50 (ห้ำสิบ) ของพืน้ที่ของอำคำร หรือ ผู้บริหำรโรงแรม
มีควำมเห็นว่ำควำมเสียหำยที่ เกิดขึ น้จะส่งผลกระทบอย่ำง
สำระส ำคญัจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรตำมวตัถปุระสงค์ของ
กำรเช่ำต่อไปได้เป็นระยะเวลำเกินกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนั 

อย่ำงไรก็ดี เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของผู้ เช่ำ ผู้ เช่ำ
ต ก ล ง ที่ จ ะ มี ก ำ ร ท ำ ป ร ะ กั น ภั ย ธุ ร กิ จ ห ยุ ด ช ะ งั ก เพื่ อ 
ครอบคลมุถึงกำรด ำเนินงำนในส่วนของผู้ เช่ำด้วย โดยผู้ เช่ำจะเสนอ
รูปแบบและมูลค่ำทุนประกันภัยให้กองทุนรวมพิจำรณำเห็นชอบ
ก่อนกำรจดัท ำประกนัภยัดงักล่ำวต่อไป 

การบ ารุงรักษาทรัพย์ที่เช่า คู่สญัญำตกลงในเร่ืองกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์ที่เช่ำตำมรำยละเอียดที่
ระบุไว้ในหวัข้อ 4.7 เร่ือง กำรบ ำรุงรักษำทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ำ
ลงทนุของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมฉบบันี ้

กรณีทรัพย์สินที่เช่าไม่อาจ
ใช้ประโยชน์ได้เน่ืองจาก 
ผู้ เช่ า ผิ ดค า รับ รอ งและ
รับประกัน 

ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำค ำรับรองและรับประกันของบริษัทฯ 
ตำมข้อ 8 ของสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินและส่ิงปลกูสร้ำง ไม่ถกูต้อง
หรือมีข้อบกพร่องประกำรใดอันเป็นเหตุให้ผู้ เช่ำไม่สำมำรถใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ำได้ตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนของ
กองทนุรวม ผู้ เช่ำไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกกองทนุรวม 
และกรณีดงักล่ำวไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัโดยฝ่ำยกองทุนรวมหรือเหตุ
เลิกสญัญำของผู้ เช่ำ 
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เหตุผิดสัญญา 1. เหตผิุดนดัผิดสญัญำโดยฝ่ำยผู้ เช่ำ 

ก.  ในกรณีที่ผู้ เช่ำ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงซึ่งเป็น
สำระส ำคัญตำมที่ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี  ้และ/หรือ
สญัญำจ้ำงบริหำรงำน และ/หรือสญัญำตกลงกระท ำกำร 
และ/หรือสญัญำอื่นใดระหว่ำงผู้ เช่ำและกองทุนรวม หรือ
ผิดค ำรับรองซึ่งเป็นสำระส ำคัญที่ให้ไว้ในสัญญำฉบับนี ้
และ/หรือ สญัญำจ้ำงบริหำรงำน และ/หรือสญัญำตกลง
กระท ำกำร และ/หรือสัญญำอื่นใดระหว่ำงผู้ เช่ำและ
กองทุนรวม และผู้ เช่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไข และ
ปฏิบตัิให้ถกูต้องตำมสญัญำภำยใน 30 (สำมสิบ) วนัท ำ
กำรนับจำกวันที่ได้รับแจ้งหรือทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิด
สญัญำนัน้หรือภำยในระยะเวลำใด ๆ  ท่ีคู่สญัญำได้ตกลง
กนั เว้นแต่เป็นเหตสุดุวิสยั 

ข. เมื่อมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง กำรงดเว้น หรือยกเลิก
ใบอนญุำต หนงัสือรับรอง หนงัสือยินยอม สิทธิประโยชน์
ใด ๆ ท่ีผู้ เช่ำได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ บคุคล 
หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งผู้ เช่ำจ ำเป็นต้องมีไว้ หรือใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจหลกัของผู้ เช่ำ 

ค. ในกรณีที่ที่ประชุมของผู้ เช่ำมีมติให้ขำยหรือโอนกิจกำร
ทัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือควบ
บริษัทกับบุคคลอื่น ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ำมีผลกระทบ
ในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรช ำระค่ำเช่ำหรือกำร
ปฏิบตัิตำมสญัญำฉบบันี ้

ง. ในกรณีที่ผู้ เช่ำ ถกูศำลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือ ถกูศำลสัง่ให้
ล้มละลำย หรืออยู่ในขัน้ตอนกำรเลิกบริษัท กำรช ำระ
บญัชี หรือมีกำรร้องขอให้ฟื้นฟูกิจกำรของผู้ เช่ำ ต่อศำล
หรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งกองทนุรวมเห็นว่ำมี
ผลกระทบต่อควำมสำมำรถของผู้ เช่ำในกำรช ำระหนี ้
หรือปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำนี ้

จ. ในกรณีที่ผู้ เช่ำได้หยุดประกอบกิจกำรทัง้หมด หรือ
บำงส่วนซึง่ท ำให้กองทนุรวมไม่สำมำรถหำประโยชน์จำก
ทรัพย์สินท่ีเช่ำได้อย่ำงมีนยัส ำคญั 

ฉ. กำรที่ผู้ เช่ำในฐำนะคู่สัญญำตำมสัญญำดังต่อไปนี ้ไม่
ป ฏิบั ติ ห น้ ำที่  ห รือค ำ รับ รองตำมที่ ก ำหนดไว้ ใน 
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สญัญำจ้ำงบริหำรงำน 

2. เหตผิุดนดัผิดสญัญำโดยฝ่ำยกองทนุรวม 

ในกรณีที่กองทุนรวมฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงที่เป็น
สำระส ำคญัใด ๆ ตำมที่ระบุไว้ในสญัญำฉบับนี ้หรือสัญญำที่
เก่ียวข้องซึ่งกองทุนรวมเป็นคู่สัญญำ หรือผิดค ำรับรองตำมที่
ให้ไว้ในสญัญำฉบับนี ้และกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำร
แก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตำมสัญญำภำยใน 30 (สำมสิบ) 
วันท ำกำรนับจำกวันที่ได้รับแจ้งหรือทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิด
สญัญำนัน้ หรือภำยในระยะเวลำใด ๆ ที่คู่สญัญำได้ตกลงกัน 
เว้นแต่ในกรณีที่กำรไม่ปฏิบตัิตำมข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในสญัญำฉบบันีเ้ป็นผลเนื่องมำจำกเหตสุดุวิสยั 

 

เหตสุุดวิสัย “เหตุสดุวิสัย” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมซึ่งให้
หมำยควำมรวมถึงกรณีดงัต่อไปนี ้

1. สำเหตใุด ๆ อนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะให้ผลพิบตัิก็ดี เป็นเหตทุี่ไม่อำจ
ป้องกันได้ ที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เช่ำโดยตรงหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถำนที่ตัง้ของทรัพย์สินที่เช่ำ ซึ่งคู่สญัญำที่ได้รับ
ผลกระทบไม่อำจควบคุมได้แม้จะได้จัดกำรระมัดระวังตำม
สมควรอนัพึงคำดหมำยได้จำกบคุคลในฐำนะและภำวะเช่นนัน้ 
เช่น อัคคีภัย น ำ้ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อกำรด ำเนิน
กิจกำรโรงแรมโดยผู้ เช่ำอย่ำงมีนยัส ำคญั ซึง่ท ำให้ รำยได้เฉล่ีย
ต่ อ ห้ อ ง  (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ขอ ง
ทรัพย์สินที่เช่ำ ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ต ่ำกว่ำรำยได้เฉล่ีย
ต่อห้องส ำหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม ในปีก่อนหน้ำ เกิน
กว่ำอตัรำที่ก ำหนดตำมสญัญำเช่ำ 

2. ในกรณีที่เป็นสถำนกำรณ์ที่เกิดขึน้ในประเทศ เช่น จลำจล 
สงครำม ข้อจ ำกดัทำงกฎหมำย กำรก่อกำรร้ำย โรคระบำดหรือ
สำเหตุ ใด  ๆ  ที่มี ผลท ำนองเดียวกันซึ่ งคู่ สัญญำที่ ได้ รับ
ผลกระทบไม่อำจควบคมุได้ ซึง่ท ำให้  

(1) ร ำ ย ไ ด้ เฉ ล่ี ย ต่ อ ห้ อ ง  (REVPAR (Revenue Per 
Available Room)) ข อ ง ท รัพ ย์ สิ น ที่ เช่ ำ ใ น ช่ ว ง
ระยะเวลำดังกล่ำว ต ่ำกว่ำรำยได้เฉล่ียต่อห้องส ำหรับ
เดือนเดียวกันของโรงแรมนัน้ๆ ในปีก่อนเกินกว่ำอตัรำ
ที่ก ำหนดตำมสญัญำเช่ำ และ 
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(2) ร ำ ย ไ ด้ เฉ ล่ี ย ต่ อ ห้ อ ง  (REVPAR (Revenue Per 
Available Room)) ของ โรงแรมที่ อยู่ ในกลุ่ ม กำร
แข่งขันที่มีมำตรฐำนเดียวกันในประเทศไทย (Local 
Competitive Set) ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ต ่ำกว่ำ
รำยได้เฉล่ียต่อห้องส ำหรับเดือนเดียวกันของโรงแรม
นัน้  ๆ ในปีก่อนหน้ำ เกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนดตำม
สญัญำเช่ำ 

 

3. สถำนกำรณ์ใดๆ ในต่ำงประเทศ เช่น สภำวะทำงเศรษฐกิจ
ตกต ่ำทัว่โลก ภเูขำไฟระเบิด สงครำม หรือกำรประท้วงของสำย
กำรบิน เป็นต้น ซึ่งคู่สญัญำที่ได้รับผลกระทบไม่อำจควบคุมได้ 
ซึง่ท ำให้ 

(1) ร ำ ย ไ ด้ เฉ ล่ี ย ต่ อ ห้ อ ง  (REVPAR (Revenue Per 
Available Room)) ข อ ง ท รัพ ย์ สิ น ที่ เช่ ำ ใ น ช่ ว ง
ระยะเวลำดังกล่ำว ต ่ำกว่ำรำยได้เฉล่ียต่อห้องส ำหรับ
เดือนเดียวกันของโรงแรมนัน้ๆ ของในปีก่อนหน้ำ เกิน
กว่ำอตัรำที่ก ำหนดตำมสญัญำเช่ำ และ  

(2) ร ำ ย ไ ด้ เฉ ล่ี ย ต่ อ ห้ อ ง  (REVPAR (Revenue Per 
Available Room)) ของ โรงแรมที่ อยู่ ในกลุ่ ม กำร
แข่งขันที่มีมำตรฐำนเดียวกันในประเทศไทย (Local 
Competitive Set) ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ต ่ำกว่ำ
รำยได้เฉล่ียต่อห้องส ำหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้ำ 
เกินกว่ำอตัรำที่ก ำหนดตำมสญัญำเช่ำ และ 

 ทัง้นี ้โรงแรมที่อยู่ในกลุ่มกำรแข่งขันที่มีมำตรฐำนเดียวกันใน
ประเทศไทย (Local Competitive Set) หมำยถึงโรงแรมและรี
สอร์ทที่อยู่ในกลุ่มกำรแข่งขนัท่ีมีมำตรฐำนเดียวกนั หรือโรงแรม
อื่นที่มีมำตรฐำนใกล้เคียงกับโครงกำรโรงแรมดังกล่ำวตำมที่
คู่สญัญำเห็นชอบร่วมกนัในภำยภำคหน้ำ 

เหตสุิน้สุดของสัญญาเช่า 1. ในกรณีที่ผู้ เช่ำไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ก ำหนด หรือไม่
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ กับหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง และไม่
ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน นับจำก
วนัที่ได้รับแจ้งหรือทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสญัญำนัน้เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญำเช่ำและมีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำย ค่ำเช่ำค้ำงช ำระ (หำกมี) และค่ำเสียหำย
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ต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทุนรวมจะใช้สิทธิในกำรเลิกสัญญำเช่ำฉบับนี ้
หรือไม่ ผู้ เช่ำตกลงชดใช้ค่ำเสียหำย และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นใด
อนัเกิดจำกเหตผิุดนดัในวรรคแรก 

2. ในกรณีที่กองทุนรวมปฏิบตัิผิดสญัญำ และไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
ให้ถูกต้องภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นับจำกวนัที่ได้รับแจ้งหรือ
ทรำบถึงเหตุแห่งกำรผิดสญัญำนัน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ผู้ เช่ำ
มีสิทธิบอกเลิกสญัญำเช่ำและมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมโอนสิทธิและหน้ำที่ภำยใต้สัญญำฉบับนี ้
ทัง้กองทุนรวมและผู้ เช่ำมีสิทธิยกเลิกสัญญำฉบับนีโ้ดยกำร
บอกกล่ำวแก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนั และคู่สญัญำไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ 

 ต่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง เว้นแต่สิทธิและหน้ำที่ที่เกิดขึน้ก่อน
กำรเลิกสญัญำดงักล่ำว 

4. ในกรณีที่ผู้ เช่ำได้รับค ำสัง่ให้พิทกัษ์เด็ดขำดหรือถกูพิพำกษำให้
เป็นบคุคลล้มละลำย 

ผลของการเลกิสัญญา  

 
1. เมื่อสัญญำนีเ้ลิกกันไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ผู้ เช่ำจะต้องส่งมอบ

และยินยอมให้กองทุนรวมเข้ำยึดถือครอบครองทรัพย์สินที่เช่ำ
ได้ทันที  และไม่ ว่ำกรณี ใด ๆ กองทุนรวมมี สิทธิกลับเข้ำ
ครอบครองทรัพย์สินที่เช่ำได้โดยทนัที และสำมำรถด ำเนินกำร
ใด ๆ กับทรัพย์สินที่เช่ำได้ตำมที่เห็นสมควร โดยผู้ เช่ำไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี ้ผู้ เช่ำไม่จ ำต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินที่เช่ำคืนให้แก่กองทุนรวมหำก (ก) ที่ดินที่เช่ำและ
อำคำรท่ีเช่ำดงักล่ำวสญูหำยหรือเส่ือมสลำยไปทัง้หมดหรือไม่
สำมำรถส่งมอบได้ เนื่องจำกเหตุสุดวิสัย หรือกำรใช้งำน
ตำมปกติห รืออำยุกำรใช้งำนของอำคำรที่ เช่ำ  หรือ (ข) 
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ดังกล่ำวเส่ือมสลำยไปทัง้หมดหรือไม่
สำมำรถส่งมอบได้ เนื่องจำกกำรใช้งำนตำมปกติหรือตำมอำยุ
ของเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์นัน้ 

2. ในกรณีที่สญัญำนีเ้ลิกกัน คู่สญัญำย่อมไม่สิน้สิทธิในกำรเรียก
ค่ำใช้จ่ำยและค่ำเสียหำยใด ๆ ท่ีได้มีอยู่ก่อนมีกำรเลิกสัญญำ 
ค่ำใช้จ่ำยและค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้อนัเนื่องจำกกำรเลิกสญัญำ 
และ/หรือ ค่ำเสียหำยใด ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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3. เมื่อสญัญำเช่ำสิน้สดุลงโดยไม่มีกำรต่ออำยสุญัญำ ผู้ เช่ำตกลง
จะด ำเนินกำรส่งมอบ กระท ำกำร และ/หรือ ให้ควำมร่วมมือ 
รวมทัง้ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้กองทุนรวมหรือบุคคลที่กองทุน
รวมก ำหนด สำมำรถครอบครองทรัพย์สินและด ำเนินกิจกำร
โครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตำมกฎหมำย และ /หรือ ตำมที่
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องก ำหนด ตำมวัตถุประสงค์ของ
กองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนของกองทุนรวม ทัง้นี ้
ผู้ เช่ำมีหน้ำที่ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือและด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นเป็นระยะเวลำ 1 ปีนบัแต่วนัที่สญัญำเช่ำ
สิน้สุดลง โดยกองทุนรวมจะรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  
ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ รวมถึง (แต่ไม่จ ำกัดเพียง) กำรด ำเนินกำร
ดงัต่อไปนี ้(ตำมที่กฎหมำยอนุญำตให้ด ำเนินกำรได้) ภำยใน
เวลำอันสมควรหลังได้รับค ำร้องขอจำกกองทุนรวมเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

(ก) โอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนุญำตอื่น
ใดที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรโครงกำรให้แก่บุคคลที่
กองทนุรวมก ำหนด  หรือ 

(ข) ยื่นค ำขอเพื่อยกเลิก และ/หรือ คืนใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในนำมของผู้ เช่ำแก่หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อให้กองทนุรวมหรือบคุคล
ที่กองทุนรวมก ำหนดสำมำรถยื่นขอใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมและใบอนุญำตอื่นใดที่ เก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินกิจกำรโครงกำรได้ 

(ค) ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรช่วยเหลือบุคคลที่
กองทุนรวมก ำหนดในกำรให้ได้รับใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมและใบอนุญำตอื่นใดที่ เก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินกิจกำรโครงกำรในนำมของบุคคลที่กองทุนรวม
ก ำหนด  

(ง) ไม่ด ำเนินกำรโต้แย้งใด ๆ เก่ียวกับกำรด ำเนินกำรโอนหรือ
ร้องขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนุญำต 
อื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกิจกำรโครงกำรของกองทนุรวม 

(จ) ด ำเนินกำรโอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสญัญำเช่ำหรือสัญญำ
บริกำรท่ีผู้ เช่ำมีอยู่กบัลกูค้ำของโครงกำร รวมทัง้เงินมดัจ ำ
กำรเช่ำ และค่ำเช่ำล่วงหน้ำ หรือเงินใด ๆ ที่ได้รับไว้จำก
ลกูค้ำตำมสญัญำเช่ำหรือสญัญำบริกำรให้แก่กองทนุรวม
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หรือบุคคลที่กองทุนรวมก ำหนด พร้อมกับจดัให้ลูกค้ำให้
ควำมยินยอมในกำรโอนสิทธิและหน้ำที่ดังกล่ำว รวมทัง้
ด ำ เนินกำรส่งมอบหลักฐำนเอกสำร ข้อมูลใด  ๆ ที่
เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำรให้แก่กองทุนรวมหรือ
บคุคลที่กองทนุรวมก ำหนดเพื่อให้กองทนุรวมหรือบคุคลที่
กองทุนรวมก ำหนดสำมำรถด ำเนินกิจกำรโครงกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง เว้นแต่เป็นข้อมลูที่เป็นควำมลบัทำงกำรค้ำ
ของผู้ เช่ำ 

(ฉ) ด ำเนินกำรใด ๆ ทกุประกำรท่ีจ ำเป็นตำมที่กองทนุรวมร้อง
ขอเพื่อให้กองทุนรวม และ /หรือ บุคคลที่กองทุนรวม
ก ำหนดสำมำรถประกอบกิจกำรโครงกำรต่อไปได้ โดย
กองทุนรวมจะให้ควำมร่วมมือตำมที่จ ำเป็นทุกประกำร
เพื่อกำรด ำเนินกำรของผู้ เช่ำตำมที่ระบขุ้ำงต้น 

• บันทกึข้อตกลงการปรับเงื่อนไขการช าระค่าเช่า 

ผู้ให้เช่า กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้(“กองทนุรวม”) 
ผู้เช่า บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ("ผู้ เช่ำ") 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กองทุนรวมยังมีรำยได้ค่ำเช่ำบำงส่วนเพื่อให้สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่ำงวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส 
โคโรนำ 2019 

สัญญาที่ปรับ
เงื่อนไข 

สัญญำเช่ำที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงและสัญญำเช่ำระบบสำธำรณูปโภคส ำหรับ
โครงกำรโรงแรม พีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ที่ต่ออำยคุรัง้ที่ 1 ("สัญญาเช่า") 

เงื่ อนไขการ
ปรับช าระค่า
เช่า 

ช่วงที ่ ระยะเวลำ ข้อก ำหนดกำรช ำระคำ่เช่ำที่
ปรับแก้ 

1. 1 – 25 มีนำคม 2563 • ยกเว้นค่ำเช่ำร้อยละ 25.00 

• น ำเงินมดัจ ำมำหกัช ำระค่ำเช่ำ  
    ในสดัส่วน 1/3 (ร้อยละ 33.33) 

• พกักำรช ำระค่ำเช่ำส่วนท่ีเหลือ  
   (ร้อยละ 41.67) 

2. 26 มีนำคม - 31 กรกฎำคม 2563 
(ช่วงที่มีประกำศสถำนกำรณ์
ฉกุเฉินตำมพระรำชก ำหนด 
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉกุเฉิน) 

• ยกเว้นค่ำเช่ำร้อยละ 75.00 

• น ำเงินมดัจ ำมำหกัช ำระค่ำเช่ำ 
    ส่วนท่ีเหลือ (ร้อยละ 25.00) 
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* หำกปรำกฏว่ำจ ำนวนรวมของนักท่องเที่ยว (ผู้ เยี่ยมเยือน) ในจังหวดักระบี่และจังหวดัภูเก็ต
รวมกันในเดือนใดของช่วงที่ 4 เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนรวมนักท่องเที่ยว  
(ผู้ เยี่ยมเยือน) ในจังหวัดกระบี่และจังหวดัภูเก็ตในเดือนนัน้ ๆ ของปี 2562 (อ้ำงอิงจำกเว็บไซต์
ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ) ผู้ เช่ำตกลงไม่ขอยกเว้นค่ำเช่ำร้อยละ 25.00 ในเดือน
ดงักล่ำว และ จะช ำระค่ำเช่ำร้อยละ 25.00 ดงักล่ำวภำยใน 5 วนันบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจ ำนวนรวม
ของนกัท่องเที่ยว (ผู้ เยี่ยมเยือน) ในจงัหวดักระบี่และจงัหวดัภเูก็ตจำกกองทนุรวม 

3. 1 สิงหำคม – 31 ธันวำคม 2563 • ยกเว้นค่ำเช่ำร้อยละ 25.00 

• น ำเงินมดัจ ำมำหกัช ำระค่ำเช่ำ        
    ในสดัส่วน 1/3 (ร้อยละ 33.33) 

• พกักำรช ำระค่ำเช่ำส่วนท่ีเหลือ   
    (ร้อยละ 41.67) 

4. 1 มกรำคม - 29 ตลุำคม 2564 • ยกเว้นค่ำเช่ำร้อยละ 25.00* 

• น ำเงินมดัจ ำมำหกัช ำระค่ำเช่ำ  
    ในสดัส่วน 1/3 (ร้อยละ 33.33) 

• พกักำรช ำระค่ำเช่ำส่วนท่ีเหลือ  
    (ร้อยละ 41.67) 

ก ารย ก เว้ น
และการขอ
ผ่อนผัน 

1. กองทุนรวมตกลงยกเว้นค่ำปรับส ำหรับกำรช ำระค่ำเช่ำล่ำช้ำส ำหรับ 
ค่ำเช่ำที่ค้ำงช ำระที่เกิดขึน้ตัง้แต่วันที่ 1 มีนำคม 2563 จนถึงวันที่ลงนำมบันทึก
ข้อตกลงกำรปรับเงื่อนไขกำรช ำระค่ำเช่ำ 
2. กองทนุรวมตกลงผ่อนผนัหน้ำที่ในกำรน ำเงินมดัจ ำและเงินปันผลอนัเป็น
หลักประกัน มำวำงให้เต็มจ ำนวนตำมสัญญำเช่ำและสัญญำตกลงกระท ำกำร  
ในระหว่ำงกำรช ำระค่ำเช่ำช่วงที่ 1 ถึง 4 

การโอนสิทธิ
การถอนเงิน
ให้แก่กองทุน
รวม 

ผู้ เช่ำตกลงโอนสิทธิกำรถอนเงินให้แก่กองทุนรวมจ ำนวน 142,000,000 บำท จำก
บัญชีเงินฝำกธนำคำรซึ่งใช้เป็นประกันหนังสือค ำ้ประกันที่ผู้ เช่ำได้ส่งมอบให้แก่
กองทนุรวมตำมสญัญำเช่ำ กำรโอนสิทธิกำรถอนเงินดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัในวนัที่ 
30 ตุลำคม 2564 และยินยอมให้กองทุนรวมถอนเงินในบญัชีดงักล่ำวมำหกัช ำระ
หนีต้ำมล ำดบัดงันี ้ 
1. ค่ำเช่ำช่วงที่ 1 ค่ำเช่ำช่วงที่ 3 และค่ำเช่ำช่วงที่ 4 ที่พกัไว้  
2. คืนเงินมดัจ ำให้เต็มจ ำนวนตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำเช่ำ  
3. คืนเงินปันผลอันเป็นหลักประกันตำมสัญญำตกลงกระท ำกำรที่ ผู้ เช่ำ 
ขอเบิกใช้ไป หำกจ ำนวนเงินในบัญชีดังกล่ำวไม่เพียงพอ ผู้ เช่ำจะส่งมอบและ
ด ำเนินกำรให้กลุ่มบคุคลเดียวกนัของผู้ เช่ำส่งมอบเงินปันผลที่ผู้ เช่ำและกลุ่มบุคคล
เดียวกันของผู้ เช่ำจะได้รับจำกกองทนุรวมในเดือนมีนำคม 2565 ในกรณีที่ในเดือน
มีนำคม 2565 กองทุนรวมมิได้จ่ำยเงินปันผล หรือ เงินปันผลที่ได้ไม่เพียงพอที่จะ
คืนเงินปันผลอนัเป็นหลกัประกันที่ผู้ เช่ำเบิกใช้ไปจนเต็มจ ำนวน ผู้ เช่ำจะพิจำรณำ
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จดัหำเงินจำกแหล่งอื่นมำช ำระคืนเงินปันผลอนัเป็นหลกัประกันท่ีผู้ เช่ำเบิกใช้ไปจน
เต็มจ ำนวน 

ผลแห่งการที่ 
ผู้เช่าไม่
สามารถช าระ
ค่าเช่าตาม
เงื่อนไขที่ 
ขอปรับ 

กรณีที่ผู้ เช่ำไม่สำมำรถช ำระค่ำเช่ำตำมข้อเสนอได้ ผู้ เช่ำตกลงจะให้กองทุนรวม 
มีสิทธิเรียกร้องตำมสญัญำเช่ำเช่นเดิมทกุประกำร 

• สัญญาตกลงกระท าการ 

นอกจำกนี ้บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ยงัได้เข้ำท ำสญัญำตกลงกระท ำกำรกบักองทุนรวม  
โดยมีเงื่อนไขและข้อก ำหนดที่ส ำคญั ดงันี ้

คู่สัญญา บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั (“พีพี ฮอลิเดย์”) 

กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้(“กองทุนรวม”) 

สิทธิในการซือ้
ทรัพย์สินก่อน 

กองทุนรวมจะได้รับสิทธิในกำรซือ้ทรัพย์สินก่อนจำก พีพี ฮอลิเดย์ ใน
กำรลงทนุในอนำคตในโครงกำรโรงแรมที่ตัง้อยู่บนเกำะพีพี (“โครงการ
โรงแรมในอนาคต”) ที่ พีพี ฮอลิเดย์ เป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ ภำยใน
ระยะเวลำ 5 (ห้ำ) ปี นบัจำกวนัท่ีกองทุนรวมได้จดัตัง้ขึน้ ในกรณีที่ พีพี 
ฮอลิเดย์ ประสงค์ที่จะจ ำหน่ำย ให้เช่ำ และ/หรือ  โอนสิทธิกำรเช่ำ
ส ำหรับโครงกำรโรงแรมในอนำคตดงักล่ำวให้แก่บคุคลอื่น พีพี ฮอลิเดย์ 
จะด ำเนินกำรแจ้งข้อเสนอในกำรซือ้ขำยโครงกำรโรงแรมในอนำคตกับ
บคุคลอื่น รวมถึงรำคำซือ้ขำยโครงกำรโรงแรมในอนำคตดงักล่ำวให้แก่
กองทุนรวมทรำบ และกองทุนรวมต้องด ำเนินกำรแจ้งตอบรับข้อเสนอ
ในกำรซือ้โครงกำรโรงแรมในอนำคตดงักล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแก่ 
พีพี ฮอลิเดย์ ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันที่กองทุนรวมได้รับ
ข้อเสนอดังกล่ำว โดยหนงัสือตอบรับข้อเสนอจำกกองทุนรวมดังกล่ำว
จะมีเงื่อนไขว่ำกองทุนรวมจะลงทุนในโครงกำรโรงแรมในอนำคตได้
ต่อเมื่อกองทนุรวม ก) ได้รับมติให้มีกำรเพิ่มทนุหรือได้รับอนมุตัิให้มีกำร
แปลงสภำพจำกกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์เป็นรีทส์ (REITs) จำกผู้ ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและ ข) ได้รับอนุมตัิจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ให้มีกำรเพิ่มทุนหรือให้มีกำรแปลงสภำพเป็นรีทส์ โดยทัง้นีเ้พื่อเป็นกำร
รักษำสิทธิแก่ พีพี ฮอลิเดย์ ทัง้สองฝ่ำยตกลงว่ำ กองทุนรวมจะต้อง
ด ำเนินกำรขออนุมัติเพื่อด ำเนินกำรซือ้โครงกำรโรงแรมในอนำคตให้
เสร็จสิน้ภำยใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วนันับจำกวันที่กองทุนรวมได้รับ
ข้อเสนอจำก พีพี ฮอลิเดย์ หำกว่ำพ้นระยะเวลำดงักล่ำว พีพี ฮอลิเดย์ 
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มีสิทธิจ ำหน่ำยโครงกำรโรงแรมในอนำคตให้แก่บคุคลอื่นได้ 

ทัง้นี ้กำรตอบรับข้อเสนอดงักล่ำวจะต้องเป็นไปตำมหรือดีกว่ำเงื่อนไข
ข้อเสนอในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่ให้แก่พีพี ฮอลิเดย์ โดย
กระบวนกำรเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยทรัพย์สินดงักล่ำวและรำคำที่กองทุน
รวม ต้องช ำระให้แก่  พีพี ฮอลิเดย์นัน้ จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดในกฎหมำยหลกัทรัพย์ และรำยละเอียดตำมที่ได้รับมติให้มีกำร
เพิ่มทุนหรือแปลงสภำพจำกกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เป็นรีทส์ ) 
REITs (จำกผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม )ตำมแต่กรณี 

การด ารงสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม 

พีพี ฮอลิเดย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน พีพี ฮอลิเดย์ ตกลงจะด ำรง
สดัส่วนกำรถือหน่วยลงทุนไว้เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบ
ห้ำ) แต่ไม่เกินกว่ำร้อยละ 33 (สำมสิบสำม) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
เสนอขำยทัง้หมดของกองทุนรวม และ พีพี ฮอลิเดย์ และกลุ่มบุคคล
เดียวกับ พีพี ฮอลิเดย์ ตกลงจะไม่ จ ำหน่ำย จ่ำย โอนหน่วยลงทุน
ดงักล่ำว หรือก่อภำระผูกพนัใด ๆ บนหน่วยลงทุนดงักล่ำวทัง้หมดหรือ
บำงส่วน ตลอดระยะเวลำ 6 (หก) ปี นับจำกวันที่ พีพี ฮอลิเดย์  ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (Lock-up Period) เว้นแต่ (1) กำรจ ำน ำ
หน่วยลงทุนดังกล่ำวเพื่อเป็นหลักประกันกำรกู้ ยืม เงินจำกสถำบัน
กำรเงิน และ (2) ได้รับควำมยินยอมจำกกองทุนรวมเป็นลำยลักษณ์
อักษร ทัง้นี ้สัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวต้องไม่เกินจ ำนวน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือกฎหมำยอื่นที่
เก่ียวข้อง 

การประกอบธุรกิจ
แข่งขนั 

เนื่องจำก พีพี ฮอลิเดย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ยังมีสิทธิในกำรใช้
ประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3 และ น.ส.3ก) และกำรครอบครองที่ดิน(ภบท. 
5) ในส่วนอื่นบนเกำะพี พี จงัหวดักระบี่ ดงันัน้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผล
กระทบต่อกำรจัดหำประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน พีพี 
ฮอลิเดย์ และนำยจ ำเริญ ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวมว่ำ พีพี ฮอลิ
เดย์ และ/หรือ นำยจ ำเริญ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทฯ  
จะไม่ประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือ รับจ้ำงบริหำรกิจกำรโรงแรม ใน
ลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรโครงกำรโรงแรมของกองทุนรวม
โดยตรง โดยจะไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันส ำหรับโรงแรมในระดับ
เดียวกนั ซึง่เป็นโรงแรมระดบัท่ีมีคณุภำพและมำตรฐำนสำกลเทียบเท่ำ
เครือ “Holiday Inn Resort” หรือโรงแรมระดับ 4 ดำว ในปัจจุบัน บน
บริเวณเกำะ พี พี จงัหวดักระบ่ี ทัง้นี ้เว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรจำกกองทนุรวม 

ทัง้นี ้พีพี ฮอลิเดย์ ได้มีหนังสือแจ้งกำรครอบครองที่ดิน และแสดง
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เจตนำกำรไม่ประกอบธุรกิจแข่งขัน พร้อมทัง้แผนผังกำรครอบครอง
ที่ดินบนเกำะพี พี ของบริษัทฯ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ดังปรำกฏ
รำยละเอียดตำมเอกสำรภำคผนวก 

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
เกี่ยวกับเงินปันผลอัน
เป็นหลักประกัน 

ตลอดเวลำที่ พีพี ฮอลิเดย์ เป็นผู้ เช่ำทรัพย์สินของกองทุนรวม พีพี ฮอลิ
เดย์  ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวมว่ำ พีพี  ฮอลิเดย์  ตกลงจะ
ด ำเนินกำรให้กลุ่มบคุคลเดียวกนัของพีพี ฮอลิเดย์ ตกลงให้กองทนุรวม
ยึดถือเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละงวดที่ได้รับกำรถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม เพื่อเป็นหลกัประกันในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมสญัญำต่ำง ๆ 
ระหว่ำงพีพี ฮอลิเดย์ กับกองทุนรวม ทัง้นี ้รำยละเอียดเป็นไปตำมที่
ก ำหนดในสญัญำตกลงกระท ำกำร 

ข้ อ ต ก ล ง เพิ่ ม เติ ม
เกี่ ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามสัญญาจะ
ซือ้จะขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ลงทุน ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้
ตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำรไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่บำงส่วน เนื่องจำก
ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำค ำรับรองและรับประกันเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ที่กองทุนรวมได้ลงทุนของ พีพี ฮอลิเดย์ ตำมสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดิน
และส่ิงปลกูสร้ำง ระหว่ำงกองทุนรวมกบัพีพี ฮอลิเดย์ ไม่ถูกต้องหรือมี
ข้อบกพร่องประกำรใด พีพี ฮอลิเดย์ ตกลงให้กองทนุรวมริบเอำเงินมดั
จ ำที่พีพี ฮอลิเดย์ มอบให้กองทุนรวมภำยใต้สัญญำเช่ำ ทัง้จ ำนวน 
รวมถึงดอกผลของเงินมัดจ ำดังกล่ำว ทัง้นี  ้ไม่เป็นกำรตัดสิทธิของ
กองทุนที่จะเรียกร้องจำก พีพี ฮอลิเดย์ หรือบงัคบัเอำจำกทรัพย์สินอื่น
ของ พีพี ฮอลิเดย์ เพื่อกำรช ำระค่ำเสียหำย และ/หรือ เงินใด ๆ ซึ่ง
บริษัทฯค้ำงช ำระต่อกองทนุรวมได้ก่อนตำมที่กองทนุรวมเห็นสมควร 

และพีพี ฮอลิเดย์ และ/หรือ นำยจ ำเริญ จิตตรัตน์เสนีย์ ตกลงจะเข้ำ
ผูกพันตนเพื่อเป็นผู้ ซือ้ทรัพย์สินดังกล่ำวคืนทัง้หมดหรือแต่บำงส่วน
ตำมที่กองทุนก ำหนด ภำยในระยะเวลำ 180 วัน โดยมีรำคำเสนอซือ้
ตำมรำคำตลำดในขณะนัน้แต่ไม่ต ่ำกว่ำรำคำต้นทนุท่ีกองทนุได้ลงทนุ 
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4.6 การประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก 

ภำยหลงัจำกที่กองทนุรวมเข้ำลงทนุครัง้แรก เจ้ำของทรัพย์สินจะท ำกำรสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัภยัของ
โครงกำรส ำหรับปี 2558 ให้แก่กองทุนรวม และภำยหลงัจำกกรมธรรม์ประกันภยัส ำหรับปี 2558 สิน้สุด
ลง กองทุนรวมจะจัดให้มีกำรประกันภัยในอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรก ตลอด
ระยะเวลำในกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ประกนัควำมเส่ียงภยัทรัพย์สิน (All Risk Insurance) 

• กองทนุรวม และ/หรือ ผู้ เช่ำ เป็นผู้ เอำประกนัภยั 

• กองทนุรวม เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

• ผู้ เช่ำ เป็นผู้ รับผิดชอบค่ำเบีย้ประกนั 

ทัง้นี ้ภำยหลงัที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมจะจดัให้มีทุนประกันส ำหรับประกัน
ควำมเส่ียงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) จ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำรำคำประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
โดยใช้เกณฑ์ต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ตำมที่ระบุในรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สินที่จดัท ำขึน้ฉบบัล่ำสดุในขณะที่ได้เข้ำท ำสญัญำประกนัภยัหรือในขณะที่มีกำรต่ออำยุ
กรมธรรม์ประกนัภยันัน้ ๆ  

2. ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 

• กองทนุรวม และ/หรือ ผู้ เช่ำ เป็นผู้ เอำประกนัภยั 

• กองทนุรวม เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

• ผู้ เช่ำ เป็นผู้ รับผิดชอบค่ำเบีย้ประกนั 

• ระยะเวลำคุ้มครอง 12 เดือน 

3. ประกนัภยัเพื่อประโยชน์บคุคลภำยนอก (Public Liabilities Insurance) 

• กองทนุรวม และ/หรือ ผู้ เช่ำ เป็นผู้ เอำประกนัภยั 

• ผู้ เช่ำ เป็นผู้ รับผิดชอบค่ำเบีย้ประกนั 

• กองทุนรวมตกลงจะจัดให้มีกำรท ำประกันภัยส ำหรับอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
เข้ำลงทุนครัง้แรก ในลักษณะกำรเอำประกันภัยเพื่อประโยชน์บุคคลภำยนอก ภำยใต้
จ ำนวนทุนประกัน ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่กองทนุรวม และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้
ควำมเห็นชอบ 
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นอกจำกนี  ้กองทุนรวมอำจจะพิจำรณำจัดให้มีกำรประกันภัยธรรมชำติ และ/หรือกำร
ประกันภยัพิบตัิส ำหรับอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรก โดยในกำรพิจำรณำ
จัดให้มีกำรประกันภัยธรรมชำติ และ/หรือ กำรประกันภัยพิบัติดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำถึงควำมสมเหตสุมผลและค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
ส ำคญั 

ส ำหรับ กำรประกันภัยในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรก ในช่วงตัง้แต่วันที่กองทุนรวม 
ได้ลงทุนในทรัพย์สิน จนถึงวนัที่ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ที่มีอยู่ในปัจจุบนัสิน้สดุลง  บริษัทจดักำรจะพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมเพื่อจดัให้มีกำรประกนัภยั ดงันี ้

1. กำรประกันภัยควำมรับผิดทั่วไป และกำรประกันภัยกำรก่ออำชญำกรรม โดย บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ 
จ ำกัด ในฐำนะเจ้ำของกรรมสิทธ์ิเดิมตกลงจะด ำเนินกำรสลกัหลงักรมธรรม์ประกนัวินำศภยัส ำหรับปี  
2558 ซึง่จะครบก ำหนดในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2559 ส ำหรับกรมธรรม์ดงันี ้ 

1.1 กำรท ำประกันภัยไว้กับ ACE European Group Ltd  กรมธรรม์เลขที่  UKCANC59586 ซึ่งมี
วงเงินคุ้มครอง ไม่เกิน 10,000,000 เหรียญสหรัฐ (สิบล้ำนเหรียญสหรัฐ) ต่อควำมเสียหำยแต่
ละครัง้ และตลอดระยะเวลำประกนัภยั    

1.2 กำรท ำประกันภัยไว้กับ Zurich Insurance Plc.  กรมธรรม์เลขที่  710252614CHFPD1  ซึ่งมี
วงเงินคุ้มครอง ไม่เกิน 10,000,000 เหรียญสหรัฐ (สิบล้ำนเหรียญสหรัฐ) ต่อควำมเสียหำยแต่
ละครัง้ และตลอดระยะเวลำประกนัภยั และ 

1.3  ส ำหรับกำรท ำประกันภัยไว้กับ Zurich Insurance Plc.  กรมธรรม์เลขที่  710252614CHFPD1  
ซึง่มีวงเงินคุ้มครอง ไม่เกิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ (หน่ึงล้ำนเหรียญสหรัฐ) ต่อควำมเสียหำย
แต่ละครัง้ และตลอดระยะเวลำประกันภัย  ให้แก่กองทุนรวมเป็นผู้ เอำประกันภัยและผู้ รับ
ประโยชน์   

2.  กำรประกนัวินำศภยัโดย บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ในฐำนะเจ้ำของกรรมสิทธ์ิเดิมตกลงจะด ำเนินกำร
สลักหลังกรมธรรม์ประกันวินำศภัยส ำหรับปี  2558 ซึ่งจะครบก ำหนดในวันที่  9 กรกฎำคม 2559 
ส ำหรับกำรท ำประกันภัยไว้กับบริษัท ทิพยประกันภยั จ ำกัด(มหำชน)  กรมธรรม์เลขที่  14016-114-
150018223  ซึ่งมีวงเงินคุ้มครองจ ำนวน 140,000,000 บำท (หน่ึงร้อยส่ีสิบล้ำนบำท) และกรมธรรม์
เลขที่ 14016-114-150018153 ซึ่งมีวงเงินคุ้มครองจ ำนวน 160,000,000 บำท (หนึ่งร้อยหกสิบล้ำน
บำท)   ให้แก่กองทนุรวมเป็นผู้ เอำประกนัภยัและผู้ รับประโยชน์  

 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรได้พิจำรณำเห็นควรให้มีกำรเพิ่มวงเงินทุนประกันโดยค ำนึงถึงมูลค่ำส่ิงปลูกสร้ำง
ของผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน ควำมเส่ียงและโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สิน เงื่อนไขของผู้ รับ
ประกนัภยั ตลอดจนกำรเพิ่มควำมคุ้มครองภยัจำกธรรมชำติเพื่อให้ครอบคลมุให้มำกขึน้  โดยน ำมลูค่ำ
ต้นทุนทดแทนของส่ิงปลกูสร้ำง รวมส่วนควบพัฒนำซึ่งไม่หกัค่ำเส่ือมรำคำ ของผู้ประเมินรำย บริษัท 
เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด ซึ่งมีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำต้นทุนส่ิงปลูกสร้ำงไม่หักค่ำเส่ือม



กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้
 

63 
 

รำคำของผู้ประเมินอีกรำยหนึ่ง  โดยมีมลูค่ำส่ิงปลกูสร้ำงจ ำนวน  638,757,180  บำท (หกร้อยสำมสิบ
แปดล้ำนเจ็ดแสนห้ำหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบำท)  มำพิจำรณำก ำหนดเป็นทุนประกันภัยที่จะ
จดัท ำเพิ่มขึน้ โดยมีทนุประกนัภยัเป็นจ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำส่ิงปลกูสร้ำงดงักล่ำว  

3.       กำรประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั  บริษัทจดักำรจะได้จดัให้มีทนุประกันเพื่อคุ้มครองรำยได้จำกกำรให้เช่ำ
ทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุนครัง้แรก โดยทุนประกันภัยดังกล่ำวพิจำรณำจำกค่ำเช่ำเหมำต่อปีตำม
สญัญำเช่ำของกองทนุรวม โดยในปีแรกจะมีวงเงินคุ้มครองเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 136,000,000 บำท 
(หนึ่งร้อยสำมสิบหกล้ำนบำท) ต่อปี (วงเงินคุ้มครองจะพิจำรณำตำมสดัส่วนค่ำเช่ำตำมระยะเวลำที่
กองทนุลงทนุครัง้แรกจนถึงวนัสิน้สดุของกรมธรรม์ประกนัภยัในแต่ละครำว) 

 

ทัง้นี ้ บริษัทจดักำรได้พิจำรณำเห็นว่ำจ ำนวนทุนประกนัท่ีก ำหนดไว้เพิ่มเติมข้ำงต้นมีควำมเพียงพอ เหมำะสม
แล้ว  อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกครบก ำหนดอำยุกรมธรรม์ในช่วงแรก บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรจดัท ำประกันภยัโดย
ก ำหนดประเภทและทนุประกนัภยัของกองทนุรวมให้อยู่ในอตัรำที่เพียงพอเหมำะสมในครัง้ถดัไป 

 

4.7 การบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทนุครัง้แรก 

ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ซึ่งเป็นเจ้ำโครงกำรได้มีกำร
ว่ำจ้ำง Holiday Inns (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นผู้บริหำรโรงแรมที่มีชื่อเสียงทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
รวมทัง้มีประสบกำรณ์ และ มำตรฐำนกำรให้บริกำรอยู่ในระดบัสงู  จึงส่งผลให้กำรบริหำรโครงกำรจนถึง
ปัจจุบนัมีกำรให้บริกำรท่ีได้มำตรฐำน  ซึง่ส่วนหนึ่งของรักษำมำตรฐำนจะต้องมีกำรดแูลรักษำสภำพของ
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภำพท่ีดีและมีมำตรฐำนอยู่ตลอดเวลำ ซึง่จำกข้อมลูย้อนหลงัในกำรปรับปรุงซ่อมแซม
โรงแรมที่ผ่ำนมำ  โครงกำรมีค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน
รวมทัง้อปุกรณ์ส่วนควบ เฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ  ดงันี ้ 
 

              (หน่วย : บำท) 
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงทรพัย์สิน 6,132,040  3,123,647  3,876,580  3,820,917  4,901,448  5,357,202  5,576,174 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงอปุกรณ์และเบ็ดเตล็ด 4,910,194  3,982,647  5,103,481  6,533,838  7,894,161  8,430,230  9,029,814 
รวม 11,042,234  7,106,294  8,980,061  10,354,755  12,795,609  13,787,432  14,605,988 

 

  

 ทัง้นี ้ในกำรตรวจสอบทรัพย์สินก่อนกำรลงทุนของกองทุนรวม ได้มีกำรตรวจสอบทำงวิศวกรรม โดย
วิศวกรอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่ำสภำพส่ิงปลกูสร้ำงภำยในโครงกำรยงัคงมีสภำพที่สมบูรณ์และสำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ   ประกอบกบักำรพิจำรณำจำกข้อมลูกำรดแูลรักษำทรัพย์สินท่ีมีประจ ำทกุปี จึงส่งผลให้
สภำพทรัพย์สินยงัคงมีสภำพสมบรูณ์ใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม 
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ส ำหรับรูปแบบในกำรก ำหนดหน้ำที่ในกำรดแูลทรัพย์สินให้ได้มำตรฐำนต่อไปในอนำคต ภำยใต้สญัญำที่
เก่ียวข้อง กองทุนรวมและคู่สัญญำที่เก่ียวข้องตกลงให้ผู้ เช่ำมีหน้ำที่เก่ียวกับกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซม 
(Maintenance) กำรปรับปรุงภำพลักษณ์ (Renovation) และกำรจัดซือ้จัดหำเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติด
ตรึงตรำ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ (FF&E) ส ำหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุน ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ เช่ำ 
เพื่อให้กำรประกอบกิจกำรของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้ำลงทนุครัง้แรกมีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลกัสำกล 
และท ำให้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนมีควำมพร้อมส ำหรับกำรจัดหำผลประโยชน์ต่อไป ทัง้นี ้ผู้ เช่ำ
จะต้องส่งแผนกำรปรับปรุงโครงกำรโรงแรมให้กองทนุรวมในฐำนะผู้ ให้เช่ำพิจำรณำ โดยผู้ เช่ำตกลงที่จะ
ด ำเนินกำรปรับปรุงภำพลกัษณ์ (Renovation) ทรัพย์สินท่ีเช่ำตำมที่กองทนุรวมฐำนะได้พิจำรณำอนมุตัิ 

ทัง้นี ้โดยให้ทรัพย์สินที่ปรับปรุง หรือจัดหำเพิ่มเติมหรือทดแทนตำมวรรคก่อนตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
กองทนุรวม 

จำกข้อมลูกำรดแูลรักษำทรัพย์สินท่ีผ่ำนมำ กำรตรวจสอบสภำพทรัพย์สินในปัจจุบนัและ รูปแบบในกำร
ก ำหนดหน้ำที่ในกำรดูแลทรัพย์สินให้ได้มำตรฐำนต่อไปในอนำคต บริษัทจัดกำรจึงมีควำมเห็นว่ำ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นทรัพย์สินที่มีกำรดูแลรักษำเพื่อให้มีควำมถูกต้องสมบูรณ์ในกำร
ประกอบธุรกิจโรงแรมมำโดยตลอด และภำยหลังจำกกำรลงทุนของกองทุนรวมแล้วก็จะมีกำรดูรักษำ
ทรัพย์สินให้อยู่ในสภำพท่ีดีและให้ได้มำตรฐำนต่อไป 

 

4.8 การท าธุรกรรมกับกลุ่มบคุคลเดียวกัน 

1. กำรเข้ำลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้ำลงทนุครัง้แรก ซึง่เป็นกำรซือ้ทรัพย์สิน ที่ดิน
และอำคำร เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ใน
โครงกำรโรงแรมดงักล่ำวจำกเจ้ำของอสงัหำริมทรัพย์ โดยเข้ำท ำสญัญำจะซือ้จะขำยโครงกำร
โรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กับบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยนำงสิริมำ เทพ
ธำรำกุลกำร ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 31.21 และนำงสำวอัจฉรำ จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้ นใน
สดัส่วนร้อยละ 24.39 และนำยฟ้ำประทำน จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 24.39 และ
นำยสุธีร์ จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5 และนำยสรวิช จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 5 และนำยปรีชำ จิตตรัตน์เสนีย์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5 และนำยอัษฎำวุธ 
ธำรเหลืองทอง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.99 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท และภำยหลัง
จำกที่กองทุนรวมเข้ำลงทนุในทรัพย์สินตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรแล้ว กองทุนรวมจะน ำทรัพย์สิน
ท่ีได้มำซึง่กรรมสิทธ์ิออกให้เช่ำแก่ผู้ เช่ำ ซึง่ได้แก่ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั 

2. เมื่อมีกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลดังกล่ำว ตกลงจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่ำร้อยละ 33 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เสนอขำยทัง้หมดของ
กองทนุรวม 
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4.9 จุดเด่นในการลงทุน (Investment Highlight)]  

บริษัทจดักำรเชื่อว่ำกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรก มีจุดเด่นต่ำง ๆ ซึ่งจะ
เพิ่มผลประโยชน์ให้กบักองทนุรวมได้ ดงันี ้

ก) บริหารจัดการโดยผู้บริหารโครงการ  

โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท มีกำรบริหำรจัดกำรโดย Holiday Inns (Thailand) 
Ltd. ภำยในเครือ InterContinential Hotel Group หรือ IHG ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน
ตลำดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และเป็นผู้มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำและ
ด ำเนินกิจกำรบริหำรโครงกำรโรงแรมระดบันำนำชำติมำอย่ำงยำวนำนและมีชื่อเสียงเป็นสำกล 
ภำยใต้แบรนด์ดงั 9 แบรนด์ และมีโรงแรมในเครือบริหำรมำกกว่ำ 4,900 โรงแรมและมีจ ำนวน
ห้องพักกว่ำ 720,000 ห้อง ในกว่ำ 100 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2558 จำก 
www.ihgplc.com)  ดังนัน้ ด้วยประสบกำรณ์และชื่อเสียงที่มีมำอย่ำงยำวนำน ท ำให้มีควำม
เชี่ยวชำญในกำรบริหำรและจดักำรโรงแรมให้มีคณุภำพและบริกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
ท ำให้มีเครือข่ำยกำรขำย กำรตลำด กำรโฆษณำ และกำรจองห้องพกัผ่ำนระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
ท ำให้โรงแรมดงักล่ำวเป็นท่ีรู้จกัและเข้ำถึงนกัท่องเที่ยว นกัธุรกิจ และผู้สนใจอย่ำงกว้ำงขวำง 

นอกจำกนี ้ โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติเป็นอย่ำงมำก จนได้รับรำงวัล Holiday Inn Best Mid-Market Hotel Brand in 
Asia Pacific and the World 4 ปีซ้อน ในปี 2552 ถึงปี 2555 ซึ่งรำงวัลนีเ้ป็นรำงวัลภำยใน
เครือบริหำรโรงแรมของ IHG ทัง้หมด 

ข) อุตสาหกรรมที่พักอาศัยและการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี 

แม้ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจำกวิกฤตปัญหำทำง
กำรเมือง อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกที่สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในประเทศได้คล่ีคลำยลง
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและโรงแรมมีแนวโน้มกำรเติบโตที่ดีจำกปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ ซึ่ง
รวมถึงสภำวะทำงเศรษฐกิจและกำรคำดกำรณ์ เศรษฐกิจที่จะโตอย่ำงต่อเนื่องทัง้ใน
ระดบัประเทศ และระดบัโลก รวมถึงกำรสนบัสนุนธุรกิจกำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่องทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยำวจำกภำครัฐ 

ค) โครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ตัง้อยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของประเทศไทย 

โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท มีท ำเลที่ตัง้อยู่ในสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญของ
ประเทศไทย โดยตัง้อยู่ติดหำดแหลมตง ทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกำะพีพีดอน 
จงัหวดักระบี่ ซึง่เป็นสถำนที่ที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงสงูส ำหรับชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ ซึ่ง
นกัท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงได้สะดวกจำกทัง้จงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดักระบี่ โดยเรือโดยสำร
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หรือเรือ Speed Boat ซึ่งมีบริกำรทุกวนั ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง (เรือ Speed Boat 
ประมำณ 45 นำที)    

นอกจำกนี ้โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน หำด
ทรำยสำมำรถลงเล่นน ำ้ได้ มีทศันียภำพท่ีสวยงำมและเงียบสงบ โดยปัจจยัด้ำนสภำพแวดล้อม
เหล่ำนี ้ท ำให้โครงกำรโรงแรมที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนในครัง้แรกนีเ้ป็นแหล่งรวบรวมควำม
สนใจและสำมำรถดงึดดูนกัท่องเที่ยว ทัง้ชำวไทยและต่ำงชำติได้อย่ำงดี 

ง) การมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี 

โครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรกนี ้เป็นโครงกำรท่ีเปิด
ด ำเนินกำรมำเป็นระยะเวลำนำนและมีผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ในด้ำนอตัรำกำรเข้ำ
พัก และอัตรำค่ำห้องพัก  ซึ่งอัตรำกำรเข้ำพักโดยเฉล่ียในระยะเวลำ 6 ปีที่ผ่ำนมำมีมำกกว่ำ 
ร้อยละ 80 และอตัรำค่ำห้องพกัปรับเพิ่มขึน้ทกุปี โดยที่อตัรำกำรเติบโตค่ำห้องพกัเฉล่ียในช่วง 6
ปีที่ผ่ำนมำนัน้อยู่ที่ ร้อยละ 5 ต่อปี และกลุ่มลูกค้ำหลักคือลูกค้ำชำวจีน ออสเตรเลีย สหรำช
อำณำจกัร สหรัฐอเมริกำและฝร่ังเศส  โดยโครงกำรดงักล่ำวมีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้
และมีแนวโน้มกำรเติบโตที่ดี ทัง้นี ้ควำมมีศักยภำพของทรัพย์สินดังกล่ำว จะเป็นจุดดึงดูด
นกัท่องเที่ยวมำใช้บริกำรและเป็นแหล่งที่มำของรำยได้ให้แก่กองทนุรวมต่อไป 

จ) ข้อสัญญาในการด ารงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน  

บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด และกลุ่มบุคคลเดียวกับ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตกลงจะด ำรง
สดัส่วนกำรถือหน่วยลงทุนไว้เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) แต่ไม่เกินกว่ำร้อยละ 
33 (สำมสิบสำม) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขำยทัง้หมดของกองทุนรวม และ บริษัท พีพี 
ฮอลิเดย์ จ ำกัด และกลุ่มบุคคลเดียวกับ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตกลงจะไม่ จ ำหน่ำย จ่ำย 
โอนหน่วยลงทนุดงักล่ำว หรือก่อภำระผกูพันใด ๆ บนหน่วยลงทนุดงักล่ำวทัง้หมดหรือบำงส่วน
ตลอดระยะเวลำ 6 (หก) ปี นบัจำกวนัที่ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม (Lock-up Period) เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกกองทนุรวมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ฉ) โอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึน้ของมูลค่าทรัพย์สิน 

กำรลงทุนในโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท  เป็นกำรลงทุนในกรรมสิทธ์ิท่ีดินพืน้ท่ี

รวมกว่ำ 31 ไร่ รวมถึงอำคำร ส่ิงปลกูสร้ำงบนเกำะพีพี จังหวดักระบี่ ซึ่งมีทศันียภำพท่ีสวยงำม

และจดัว่ำเป็นที่ดินที่มีท ำเลดีเยี่ยมของจงัหวดักระบี่ทัง้ในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติโดยรอบและ

กำรเดินทำงท่องเที่ยว โดยปัจจุบนัที่ดินที่มีลกัษณะเดียวกันนีม้ีอยู่อย่ำงจ ำกัดและอุปทำนของ

โรงแรมในบริเวณนัน้ก็มีจ ำกัดเช่นกัน  นอกจำกนี ้อ้ำงถึงประกำศของกรมธนำรักษ์ เมื่อวนัที่ 1 

กรกฎำคม 2555 เร่ือง กำรประกำศใช้บัญชีรำคำประเมินที่ดินใหม่ รอบบัญชี พ.ศ. 2555 – 

2558 พื่นที่จงัหวดักระบี่มีอตัรำกำรเปล่ียนแปลงรำคำประเมินเพิ่มขึน้โดยเฉล่ีย ร้อยละ 25.77 
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จำกรอบบัญชี พ.ศ. 2551 – 2554  ดังนัน้จึงมีควำมเป็นไปได้สูงที่มูลค่ำที่ดินและอำคำร ส่ิง

ปลกูสร้ำงของ โรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์  รีสอร์ท จะเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต 

 

ช) การลดความเสี่ยงของผลตอบแทนโดยการวางเงนิมัดจ าและหนังสือค า้ประกันออกโดย
ธนาคารพาณิชย์ 

บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ในฐำนะผู้ เช่ำทรัพย์สินจำกกองทุนรวม ได้จัดให้มีหลักประกัน
หลักประกันกำรช ำระค่ำเช่ำคงที่ให้แก่กองทุนรวมทันที ณ วนัที่มีกำรท ำสัญญำเช่ำทรัพย์สิน  
ซึ่งได้แก่ (1) ค่ำมัดจ ำค่ำเช่ำเป็นเงินสด จ ำนวน 70,000,000 บำท (เจ็ดสิบล้ำนบำท) ตลอด
ระยะเวลำเช่ำ 15 (สิบห้ำ) ปี  (2) หนังสือค ำ้ประกันออกโดยธนำคำรพำณิชย์เพื่อเป็น
หลกัประกนักำรช ำระค่ำเช่ำคงที่ส ำหรับทรัพย์ที่เช่ำเป็นรำยปีตลอดระยะเวลำ 6 (หก) ปีแรกของ
กำรเช่ำ 

4.10 ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

โปรดดรูำยละเอียดตำมภำคผนวก  “ภำพรวมอตุสำหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม” 

4.11 การลงทนุในอนาคต 

ส ำหรับกำรลงทุนในอนำคต บริษัทจัดกำรโดยผู้จัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์อำจพิจำรณำลงทุน
เพิ่มเติม และ/หรือ ปรับกำรลงทนุ (ปรับ Portfolio) โดยอำจท ำกำรซือ้ ขำย หรือเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ ให้กับ
กองทุนรวม และจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทำงกำรลงทุนและกำร
บริหำรจดักำรภำยใต้ ขอบเขตและทิศทำงเดียวกันกับวตัถุประสงค์ของโครงกำร และนโยบำยกำรลงทุน
ในกำรลงทนุครัง้แรก  

หำกจ ำเป็นต้องมีกำรเพิ่มทุนเพื่อน ำมำลงทุนในอนำคต บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขอแปลงสภำพ
กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

อนึ่ง ผู้จดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทนุรวมโดยรวมเป็นส ำคญั และ
กำรลงทนุของกองทนุรวมจะเป็นไปตำมขอบเขตที่ได้ระบไุว้ในโครงกำรนี ้ 

4.12 ความเสี่ยงในการลงทนุ 

กำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขำยในครัง้นีม้ีควำมเส่ียงผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้อมูลใน
เอกสำรฉบบันีโ้ดยรอบคอบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจยัควำมเส่ียงดงัรำยละเอียดข้ำงท้ำยนีก้่อนตดัสินใจใน
กำรซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

ข้อควำมดงัต่อไปนี ้แสดงถึงปัจจยัควำมเส่ียงที่มีนยัส ำคญับำงประกำรอนัอำจมีผลกระทบต่อกองทนุรวม
หรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุรวม นอกเหนือจำกปัจจยัควำมเส่ียงที่ปรำกฏในโครงกำรฉบบันีแ้ล้วยงั
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อำจมีควำมเส่ียงอื่น ๆซึ่งกองทุนรวมไม่อำจทรำบได้ในขณะนีห้รือเป็นควำมเส่ียงที่กองทุนรวมพิจำรณำ
ในขณะนีว้่ำไม่เป็นสำระส ำคญัแต่ควำมเส่ียงดงักล่ำวอำจเป็นปัจจยัควำมเส่ียงที่มีควำมส ำคญัต่อไปใน
อนำคต ควำมเส่ียงที่ปรำกฏในโครงกำรฉบบันีแ้ละควำมเส่ียงที่อำจมีขึน้ในอนำคตอำจมีผลกระทบอย่ำง
มีนยัส ำคญัต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และสถำนะทำงกำรเงินของกองทนุรวม 

ค ำอธิบำยเก่ียวกับแนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง มำตรกำรรองรับควำมเส่ียง และ/หรือ
ควำมสำมำรถของกองทุนรวมในกำรลดควำมเส่ียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นค ำรับรองของกองทุนรวมว่ำ
กองทนุรวมจะด ำเนินมำตรกำรรองรับควำมเส่ียงตำมที่ก ำหนดไว้ได้ทัง้หมดหรือบำงส่วนและไม่ถือเป็นข้อ
ยืนยนัว่ำควำมเส่ียงต่ำง ๆ ตำมที่ระบุในเอกสำรฉบบันีจ้ะลดลงหรืออำจไม่เกิดขึน้ เนื่องจำกควำมส ำเร็จ
และ/หรือควำมสำมำรถในกำรลดควำมเส่ียงยังขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยประกำรที่ อยู่นอกเหนือจำกกำร
ควบคมุของกองทนุรวม 

ข้อควำมในลักษณะที่ เป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต  (Forward-Looking Statements) ที่ปรำกฏใน
เอกสำรฉบับนี เ้ช่นกำรใช้ถ้อยค ำว่ำ  “เชื่อว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” 
“ประมำณ” เป็นต้นหรือประมำณกำรทำงกำรเงินโครงกำรในอนำคตกำรคำดกำรณ์เก่ียวกับผล
ประกอบกำรธุรกิจแผนกำรขยำยธุรกิจกำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวมนโยบำยของรัฐ และอื่น ๆเป็นกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตอันเป็นควำมเห็นของ
กองทุนรวมในปัจจุบันและมิได้เป็นกำรรับรองผลกำรประกอบกำรหรือเหตุกำรณ์ในอนำคตดังกล่ำว 
นอกจำกนี ้ผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึน้จริงกับกำรคำดกำรณ์หรือคำดคะเนอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นยัส ำคญั 

ข้อมลูในส่วนนีท้ี่อ้ำงถึงหรือเก่ียวข้องกับรัฐบำลหรือเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศเป็นข้อมลูที่ได้มำ
จำกข้อมลูที่มีกำรเปิดเผยหรือคดัย่อจำกส่ิงพิมพ์ของรัฐบำลหรือจำกแหล่งข้อมลูอื่น ๆ โดยที่กองทุนรวม
มิได้ท ำกำรตรวจสอบหรือรับรองควำมถกูต้องของข้อมลูดงักล่ำวแต่ประกำรใด 

เนื่องจำกผลตอบแทนในกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เป็นผลตอบแทนใน
ระยะยำว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคำดหวงัที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจำกนัน้ รำคำเสนอขำยของ
หน่วยลงทนุกบัมลูค่ำของหน่วยลงทุนในอนำคตอำจลดต ่ำลงหรือสงูขึน้ ผู้ลงทนุอำจไม่ได้รับคืนต้นทุนใน
กำรลงทุน ดงันัน้ ผู้ที่ประสงค์ซือ้หน่วยลงทุนจึงควรปรึกษำผู้ประกอบวิชำชีพและขอค ำปรึกษำเก่ียวกับ
กำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมก่อนตดัสินใจลงทนุในหน่วยลงทนุ 

(ก) ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1) ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 

ภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ไม่มีหลักประกันว่ำสภำวะกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจะมีเสถียรภำพ รำคำตลำดของหน่วยลงทนุอำจมีกำรลดลงภำยหลงั
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กำรจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และอำจไม่
สอดคล้องกับมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวม โดยรำคำซือ้ขำยของ
หน่วยลงทุนนัน้ขึน้อยู่กับหลำยปัจจัย อำทิเช่น ผลกำรด ำ เนินงำนของกองทุนรวม 
ควำมผนัผวนของหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมำณกำรซือ้
ขำยของหน่วยลงทุน ผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกหลำยประกำรซึ่งเป็นปัจจัยที่
กองทุนรวมไม่สำมำรถควบคุมได้ อนัได้แก่ ควำมเคล่ือนไหวหรือควำมเปล่ียนแปลง
ของตลำดหลกัทรัพย์ในต่ำงประเทศ อัตรำดอกเบีย้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
อตัรำแลกเปล่ียนเงิน นโยบำยหรือมำตรกำรทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อมที่มีผลต่อน ำเข้ำ
หรือส่งออกเงินตรำต่ำงประเทศ สภำวะทำงเศรษฐกิจในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
ปัจจยัควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนและทำงธุรกิจโดยทัว่ไป ปัจจยัทำงกำรเมือง ควำม
ผนัผวนของตลำดเคร่ืองอปุโภคและบริโภค ระเบียบข้อบงัคบั ภำษีอำกร และนโยบำย
อื่นใดของรัฐบำลรวมถึง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงจำกปัจจยัมหภำคอื่นๆ เช่น 
กำรวำงผงัเมือง กำรได้รับผลกระทบจำกภยัพิบตัิทำงธรรมชำติ โรคระบำด ตลอดจน
กรณีกำรเกิดควำมไม่สงบในประเทศ เป็นต้น  ดงันัน้ ผู้ลงทนุอำจไม่สำมำรถที่จะขำย
หน่วยลงทุนได้ในรำคำที่เสนอขำยหน่วยลงทุน หรือในรำคำตำมมลูค่ำสินทรัพย์สทุธิ
ต่อหน่วยของกองทุนรวมถึงไม่มีหลักประกันได้ว่ำควำมเปล่ียนแปลงของปัจจัย
ภำยนอกดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อรำคำของหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม 

2) ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนจะประเมินจำกควำมถ่ีและปริมำณกำรซือ้
ขำยหน่วยลงทุนนัน้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ฐำนของ
ปริมำณควำมต้องกำรของผู้ซือ้-ผู้ขำย (bid-offer) ซึง่ปริมำณควำมต้องกำรของผู้ซือ้-
ผู้ขำย ขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยประกำรที่กองทุนรวมไม่สำมำรถควบคุมได้ อำทิเช่น 
ปริมำณควำมต้องกำรของตลำด ดงันัน้ จึงมีควำมเส่ียงที่หน่วยลงทุนนีจ้ะขำดสภำพ
คล่องในกำรซือ้ขำยในตลำดรอง 

3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 

มลูค่ำสินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมซึง่ได้กล่ำวไว้ ณ ท่ีนี ้ได้ค ำนวณโดยใช้ข้อมลูจำก
รำยงำนกำรประเมินคำ่ทรัพย์สินที่ลงทนุเป็นข้อมลูพืน้ฐำน และมลูค่ำสินทรัพย์สทุธิ
ดงักล่ำวอำจมคีวำมเส่ียงดงัต่อไปนี ้ 

ก. มลูค่ำสินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมอำจมิได้เป็นมลูคำ่ที่แท้จริงซึง่กองทุน
รวมจะได้รับหำกมกีำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีกำรเลิก
กองทนุรวม 



กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้
 

70 
 

ข. มลูค่ำสินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวม อำจมใิช่มลูคำ่ของหน่วยลงทนุท่ีซือ้
ขำยกนัจริงในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจำกนี  ้ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนรวมอำจ
ด ำเนินกำรให้มีกำรแปรสภำพหน่วยลงทุนให้เป็นหน่วยทรัสต์ และเสนอขำย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ต่อๆ ไป ซึ่งรำคำแปรสภำพและเสนอขำยของหน่วยทรัสต์
ดงักล่ำวอำจต ่ำกว่ำมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมในขณะนัน้ ซึ่ง
ส่งผลให้มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมี มูลค่ำลดลงเมื่อ
ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นกองทรัสต์ หรือเมื่อด ำเนินกำรขำยหน่วยทรัสต์เพิ่มทนุ  

4) ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนรวม ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยประกำร ได้แก่ รำยรับและรำยจ่ำยของกองทุน
รวม โดยเฉพำะในกรณีที่รำยจ่ำยเพิ่มสงูขึน้แต่รำยรับยงัคงเดิมหรือลง ซึง่อำจเกิดจำก
กำรต้องด ำเนินกำรเพื่อแข่งขนัในทำงธุรกิจ กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยและข้อบงัคบัที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชำติ สภำวะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองควำมสำมำรถ
ของผู้บริหำรในกำรบริหำรทรัพย์สินดังนัน้ จึงมีควำมเส่ียงที่นักลงทุนจะไม่ได้รับเงิน
ปันผลตำมที่ได้ประมำณกำรเอำไว้ในปีที่เกิดเหตุกำรณ์ หรือกองทนุรวมจะไม่สำมำรถ
ที่จะรักษำระดบักำรจ่ำยเงินปันผลหรือเพิ่มกำรจ่ำยเงินปันผลได้ในปีต่อ ๆ ไป 

5) ความเสี่ยงของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวม
ประเภทอื่น 

ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบำยกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรทำง
กำรเงินประเภทต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียง กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
จะต้องลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 75 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ท ำให้กำรลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
เท่ำนัน้ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนจึงขึน้อยู่กับผลประกอบกำรจำกกำรให้เช่ำ  
และ/หรือผลด ำเนินงำนในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้ำลงทนุเป็นหลกั 

6) ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนของกองทุนรวม 

ก่อนกำรลงทุน ผู้จดักำรกองทนุได้ท ำกำรศกึษำข้อมลูรำยละเอียดของทรัพย์สินนัน้ ๆ  
โดยท ำกำรตรวจสอบเอกสำรที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) ศึกษำรำยละเอียดจำก
รำยงำนของผู้ประเมินรำคำ และรำยงำนทำงวิศวกรรมของอสังหำริมทรัพย์นัน้ๆ  
อย่ำงละเอียด รวมถึงกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำกฎหมำย เพื่อศึกษำตรวจสอบใบอนุญำต 
เอกสำรทีเ่ก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน อย่ำงไรก็ตำม กำรกระท ำดงักล่ำวมิได้เป็นกำรประกนั
ว่ำ ทรัพย์สินดังกล่ำวปรำศจำกควำมเสียหำย หรือควำมบกพร่องที่อำจจะต้องมี
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหรือซ่อมแซม รำยงำนของผู้ประเมินรำคำและรำยงำนทำง
วิศวกรรมของทรัพย์สินชิน้นัน้ ๆ ที่ผู้จดักำรกองทุนใช้เป็นพืน้ฐำนในกำรประเมินและ
ตรวจสอบอสังหำริมทรัพย์อำจไม่ครอบคลุม มี ข้อบกพร่อง มีควำมไม่ถูกต้อง 
เนื่องจำกควำมบกพร่องบำงอย่ำงของทรัพย์สินอำจจะตรวจพบได้ยำกหรือไม่สำมำรถ
ตรวจพบได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดในกำรตรวจสอบ  รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในกำร
ตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นข้อจ ำกัดในกำรตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินรำคำ 
และวิศวกร 

นอกจำกนี ้ในกำรท ำ Due Diligence ต่ำง ๆ ได้มีกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำกฎหมำยเพื่อ
ท ำกำรตรวจสอบใบอนุญำตก่อสร้ำง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งกำรศึกษำข้อมูลรำยละเอียดและกำรตรวจสอบเอกสำรที่
เก่ียวข้อง (Due Diligence) นัน้ ผู้จดักำรกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์อำจไม่สำมำรถ
ครอบคลุมได้ทัง้หมด ซึ่งอำจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดค่ำใช้จ่ำยหรือข้อผูกพันที่
เก่ียวกบักำร ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

7)  ความเสี่ยงเร่ืองการเวนคืนทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนทัง้หมดหรือใน
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน ท าให้กองทุน
รวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนอาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

แม้ในปัจจุบนัไม่ปรำกฏว่ำมีกำรเวนคืนทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรกทัง้หมด
หรือในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตหำกมีกำรเวนคืนทรัพย์ที่
กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรกภำยหลังท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและ
อำคำรที่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรกไม่ว่ำทัง้หมดหรือในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ 
กองทุนรวมจะด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพื่อให้ได้รับค่ำทดแทนตำมจ ำนวน หลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ พ .ศ. 2530 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง) (“กฎหมายว่าด้วยการ
เวนคืน”) 

ในกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น กองทุนรวมอำจไม่ได้รับค่ำทดแทนภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วย
กำรเวนคืนเลยเนื่องจำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ก ำหนดในกฎหมำยดังกล่ำว
หรือกองทุนรวมอำจได้รับค่ำชดเชยในจ ำนวนที่น้อยกว่ำ (ก)ค่ำตอบแทนในกำรเข้ำ
ลงทนุในทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้ำลงทนุ และ/หรือ (ข) ค่ำขำดประโยชน์ที่กองทนุรวม
คำดว่ำจะได้รับจำกกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และสถำนะทำงกำรเงิน
ของกองทุนรวม อำทิ อำจส่งผลให้กองทุนรวมไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่
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กองทุนรวมเข้ำลงทุนได้ตำมวตัถุประสงค์ในกำรลงทุน และรำยได้ที่กองทุนรวมคำด
ว่ำจะได้รับเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 

8) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม 

แม้ว่ำจะมีควำมเป็นไปได้น้อยที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในครัง้แรกจะถกูท ำลำย
หรือเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ อุบัติภัย และกำรก่อวินำศกรรม อย่ำงไรก็ตำม หำก
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรกถูกท ำลำยหรือเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ  
อบุตัิภยั หรือกำรก่อวินำศกรรมต่ำง ๆ ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมเข้ำลงทุนอำจเกิดควำม
เสียหำย ก็จ ำเป็นจะต้องมีกำรซ่อมแซมเพื่อแก้ไขควำมเสียหำยของทรัพย์สิน โดยอำจ
มีค่ำใช้จ่ำยสูงและต้องใช้เวลำนำน และอำจส่งผลกระทบต่อกำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรก ซึ่งมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อธุรกิจ ผล
กำรด ำเนินงำน และสถำนะทำงกำรเงินของกองทุนรวม อย่ำงไรก็ดี กองทุนรวมได้
จดัท ำประกันภยัที่ครอบคลมุควำมเสียหำยที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบตัิภยั และเหตุ
สดุวิสยัอื่นๆ ไว้ส ำหรับทรัพย์สินของกองทนุรวม 

9) ความเสี่ยงด้านภาษี 

ในกำรขำยโอนหรือรับโอนสิทธิกำรเช่ำหรือกำรขำยโอนหรือรับโอนอสังหำริมทรัพย์ 
(ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหำริมทรัพย์) ในอนำคตนัน้ อำจมีภำระภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมท่ีเกิดจำกกำรซือ้หรือขำยหรือโอนกรรมสิทธ์ิในสิทธิกำรเช่ำหรือ
อสังหำริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมอำจต้องรับภำระทัง้หมดหรือบำงส่วนและอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมและอตัรำภำษีที่กองทุนรวมจะต้องช ำระดงักล่ำว รวมถึงภำระภำษีที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุต้องช ำระอำจแตกต่ำงจำกอตัรำที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั 

10) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมอำจได้รับผลกระทบจำกกำรมีผลบังคับใช้ของ
มำตรฐำนบญัชีฉบบัใหม่ หรือกำรปรับปรุงมำตรฐำนทำงบญัชี ซึง่เป็นปัจจยัที่กองทุน
รวมไม่สำมำรถควบคุมหรือคำดกำรณ์ได้ ส ำหรับกำรแก้ไขกฎหมำย ประกำศ 
ข้อก ำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ  แนวนโยบำย และ /หรือ ค ำสั่ง ของ
หน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ถือเป็นเหตกุำรณ์ที่ไม่อำจ
คำดกำรณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ กองทุนรวมจึงไม่สำมำรถที่จะประเมินผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวได้ และไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 
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11) ความเสี่ยงทางการเมือง 

กำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง ควำมแตกแยกในแนวควำมคิด ควำมเชื่อ และควำม
ไม่แน่นอนในสภำวะทำงกำรเมืองอำจส่งผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย รวมถึงตลำดหุ้นในประเทศไทย และอำจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถำนะ
ทำงกำรเงินของกองทุนรวม ทัง้นี ้จึงไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำสภำวะทำงกำรเมืองของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนำคต หรือกำรเปล่ียนแปลงของนโยบำยทำง
กำรเมืองของรัฐบำลจะไม่มีผลกระทบร้ำยแรงต่อกำรด ำเนินกิจกำร สภำวะทำง
กำรเงิน ผลกำรด ำเนินกิจกำร และกำรเติบโตของกองทนุรวม 

12)  ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงของกฎหมายหลักทรัพย์ในอนาคต
เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment 
Trust: REIT)  

เนื่องจำกปี พ.ศ. 2556 เป็นปีสุดท้ำยที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตให้มี
กำรจัดตั ง้และเพิ่มทุนของ “กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ” ได้  ก่อนที่กองทุน
อสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทยจะเปล่ียนไปใช้รูปแบบของ “กองทรัสต์เพื่อลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust  (“กองทรัสต์” หรือ “REIT”) 
ดงันัน้ กองทนุรวมจึงมีควำมเส่ียงที่จะไม่สำมำรถเพิ่มทนุและลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์
เพิ่มเติมได้ภำยหลงักำรเข้ำลงทุนครัง้แรก ซึ่งอำจส่งผลให้กองทุนรวมไม่สำมำรถเพิ่ม
ควำมหลำกหลำยของท ำเลที่ตัง้ และประเภทของโครงกำร และไม่สำมำรถลดกำร
กระจกุตวัในกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึง่อำจส่งผลต่อผล
ประกอบกำรของกองทนุรวม และผลประโยชน์ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ 

อย่ำงไรก็ตำม กองทุนรวมสำมำรถเลือกที่จะแปรสภำพเป็นกองทรัสต์ เพื่อรับ
ประโยชน์จำกกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งอนุญำตให้กองทรัสต์สำมำรถ
เพิ่มทุนได้หลังจำกปี พ.ศ. 2556 และให้กองทรัสต์มีควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินกำร
ด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึง สำมำรถเข้ำลงทุนได้ในอสังหำริมทรัพย์หลำกหลำยประเภท
มำกกว่ำกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ อย่ำงไรก็ดี  บริษัทจัดกำรจะศึกษำและ
ประเมินผลกระทบจำกกำรแปรสภำพกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ ต่อ
กำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรตำมกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ต่อไป โดย
บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่ำงสงูสดุ 

13) ความเสี่ยงโดยทั่วไป 
ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคมและธุรกิจโดยทั่วไปในประเทศไทยและใน
ต่ำงประเทศซึ่งส่งผลต่อประเทศไทย อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำดอกเบีย้ อัตรำแลกเปล่ียน
เงินตรำ รำคำเคร่ืองอุปโภคและบริโภค รำคำอสังหำริมทรัพย์ และนโยบำยต่ำง ๆ ทำง
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กำรเงินและกำรคลังของรัฐบำล ธนำคำรแห่งประเทศไทย และหน่วยงำนรำชกำรอื่น
ตลอดจนกำรลดลงของควำมต้องกำรของผู้ บริโภค มีอิทธิพลต่อผลกำรด ำเนินงำน 
สถำนะทำงกำรเงินและกำรลงทนุของกองทนุรวมหรือผู้ เช่ำทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้ำ
ลงทนุครัง้แรกซึง่จะมีผลต่อรำยได้ของกองทนุรวม 

14)  ความเสี่ยงที่กองทุนรวมจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้หากมีการเปลี่ยนบริษัท
จัดการ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนบริษัทจัดกำรก่อนครบระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่จดทะเบียน
จดัตัง้กองทุนรวม โดยที่สำเหตุของกำรเปล่ียนบริษัทจัดกำรนัน้ไม่ได้เกิดจำกควำมผิด
หรือกำรประกอบหน้ำที่อนับกพร่องอย่ำงร้ำยแรงที่เกิดจำกบริษัทจดักำรโดยตรงแล้ว จึง
ถือได้ว่ำกำรเปล่ียนบริษัทจัดกำรดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีไม่ เป็นธรรมกับบริษัท
จดักำร กองทุนรวมมีหน้ำที่ต้องจ่ำยค่ำชดเชยค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร  โดยค่ำชดเชย
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวบริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรท่ี
เรียกเก็บจำกกองทุนรวม ณ งวดสุดท้ำยก่อนที่มีกำรลงมติ โดยท ำกำรแปลงอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเป็นอัตรำค่ำธรรมเนียมรำยวันและน ำมำคูณกับจ ำนวนวันที่
ค ำนวณได้จำกระยะเวลำที่เหลืออยู่จนครบระยะเวลำ 3 ปีนบัจำกวนัที่จดทะเบียนจดัตัง้
กองทุนรวม บวกกับค่ำชดเชยเบือ้งต้นอีกจ ำนวน 1 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
ทัง้นี ้ค่ำชดเชยค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะไม่เกินจ ำนวนเงิน 20,350,000 บำท (ยี่สิบสำม
ล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณค่ำชดเชยค่ำธรรมเนียมแสดงไว้ในข้อ 25.1.3 เร่ืองเงื่อนไขในกำร
เปล่ียนบริษัทจดักำร 

 
ทัง้นี ้กำรเรียกเก็บค่ำชดเชยค่ำธรรมเนียมในอตัรำดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมกบัต้นทุนที่
บริษัทจัดกำรได้รับภำระในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดตัง้กองทุนรวม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ำกัดเพียง ต้นทุนในกำรเจรจำต่อรอง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำข้อมูล ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพนกังำน ค่ำใช้จ่ำยด้ำนส ำนกังำน 
ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์ ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอื่นๆ ตลอดถึงต้นทุนค่ำเสียโอกำสทำง
ธุรกิจในกำรท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทุนรวม ซึ่งไม่มีก ำหนดอำยุโครงกำรเนื่องจำก
ทรัพย์สินของกองทุนรวมมีลักษณะกำรถือครองกรรมสิทธ์ิ (Freehold) โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่ง กำรสญูเสียฐำนลกูค้ำของบริษัทจดักำรซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งจะถกูโอนย้ำยตำม
กองทุนรวมไปด้วย โดยเมื่อพิจำรณำค่ำชดเชยค่ำธรรมเนียมสูงสุดที่เรียกเก็บดังกล่ำว 
คิดเป็นประมำณร้อยละ 1.18 เมื่อเทียบกบัมลูค่ำโครงกำรขนำด 1,720 ล้ำนบำท 
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ทัง้นี ้ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยดงัที่กล่ำวมำนี ้เป็นคนละส่วนไม่ซ ำ้ซ้อนกับค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้จองซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 26  

กำรจ่ำยค่ำชดเชยดังกล่ำวอำจส่งผลให้กองทุนรวมไม่สำมำรถที่จะรักษำระดับกำร
จ่ำยเงินปันผลได้ในปีที่เกิดเหตกุำรณ์หรือในปีต่อ ๆ ไป ซึง่จะท ำให้นกัลงทนุมีควำมเส่ียง
ที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตำมที่ได้ประมำณกำรไว้ 

(ข) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

อสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและ
อตุสำหกรรมท่องเที่ยว ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก 

นอกจำกนีอ้สงัหำริมทรัพย์อำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงจำกปัจจยั มหภำคอื่น ๆ 
เช่น กำรวำงผงัเมือง กำรได้รับผลกระทบจำกภัยพิบตัิทำงธรรมชำติ โรคระบำด ตลอดจนกรณี
กำรเกิดควำมไม่สงบในประเทศ เป็นต้น อนัอำจจะส่งผลกระทบต่ออตุสำหกรรมท่องเที่ยว 

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึน้ 

ผลประกอบกำรของทรัพย์สินอำจได้รับผลกระทบจำกสภำวะตลำดของอสังหำริมทรัพย์ กำร
เพิ่มขึน้ของจ ำนวนผู้ประกอบกำรในตลำด กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของจ ำนวนนกัท่องเที่ยว กำรที่มี
จ ำนวนผู้ประกอบกำรในตลำดเพิ่มขึน้จะส่งผลให้อุปทำนของตลำดเพิ่มขึ น้ ท ำให้มีกำรแข่งขนั
สงูขึน้ 

ส ำหรับกองทุนรวม เนื่องจำกรำยได้หลกัจะมำจำกค่ำเช่ำคงที่ตำมสัญญำเช่ำระหว่ำงกองทุน
รวมและผู้ เช่ำ ดังนัน้ผลประกอบกำรของกองทุนรวมจะไม่ได้รับผลกระทบจำกสภำวะกำร
แข่งขนัดงักล่ำวข้ำงต้น  

3) ความเสี่ยงที่เกิดขึน้เมื่อต้องมีการปรับปรุงโรงแรม 

โรงแรมแต่ละแห่งจะต้องซ่อมแซมและปรับปรุงโรงแรมให้ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
ควำมพอใจของลกูค้ำอยู่เสมอ เพื่อดงึดดูให้ลกูค้ำเข้ำมำใช้บริกำรในโรงแรมอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ปกติกำรปรับปรุง หรือ กำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำประจ ำปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของโรงแรมมำกนัก ยกเว้นในกรณีที่เป็นกำรปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซึ่งเป็นกำร
ปรับปรุงเพื่อเปล่ียนแปลงภำพลกัษณ์ภำยนอกและภำยในโรงแรมหรือเป็นกำรเปล่ียนงำนระบบ
ส ำคญัของโรงแรม โดยกำรปรับปรุงซ่อมแซมนัน้ จะด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ผู้บริหำรโรงแรม
หรือผู้ เช่ำเห็นว่ำเหมำะสมและกองทุนรวมยอมรับ และโดยปกติโรงแรมจะไม่มีกำรหยุด
ด ำเนินกำรในระหว่ำงช่วงกำรปรับปรุงนัน้ ๆ  กำรปรับปรุงจะด ำเนินกำรเป็นส่วน ๆ  เฉพำะพืน้ท่ีที่



กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้
 

76 
 

ต้องกำรปรับปรุงเท่ำนัน้ ดังนัน้ผลกระทบต่อรำยได้ของโรงแรมจะเกิดขึน้เฉพำะพืน้ที่ที่มีกำร
ปรับปรุง 

อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่หรือกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหรือกำรเปล่ียนแปลง
ภำพลักษณ์ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนที่อำจจะเกิดขึน้นัน้จะส่งผลที่ดีในกำร
ประกอบกำรของทรัพย์สินที่กองทนุรวมเข้ำลงทนุในระยะยำว ทัง้นี ้กองทนุรวมจะด ำเนินกำรให้มี
กำรก ำหนดงบประมำณส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง กำรวำงแผนงำน ก ำหนดระยะเวลำล่วงหน้ำ 
ศึกษำผลกระทบต่อรำยได้และประมำณกำรผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมใหญ่ หรือกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหรือกำรเปล่ียนแปลงภำพลกัษณ์ รวมถึงกำรปรับปรุง
หรือเปล่ียนระบบสำธำรณปูโภคที่ส ำคญัของอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้ำลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อ
ลดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและลดผลกระทบที่อำจมีขึน้ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของทรัพย์สินที่
กองทุนรวมเข้ำลงทุนและผลกระทบต่อลกูค้ำ รวมถึงในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอสงัหำริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน จะด ำเนินกำรเฉพำะพืน้ท่ีที่มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมเท่ำนัน้ ซึ่งทรัพย์สินจะ
ได้รับผลกระทบดงักล่ำวเฉพำะพืน้ที่ที่มีกำรปรับปรุงซ่อมแซมเท่ำนัน้  อย่ำงไรก็ดี ในกำรจดัหำ
ประโยชน์ของกองทุนตำมสัญญำเช่ำ ได้ก ำหนดให้ผู้ เช่ำมีหน้ำที่ในกำรดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง
ทรัพย์สินท่ีเช่ำ โดยเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ เช่ำทัง้สิน้ โดยในช่วงดงักล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
กำรจดัหำรำยได้ของกองทนุรวมเนื่องจำกผู้ เช่ำยงัคงมีหน้ำที่ในกำรช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ  

4) ความเสี่ยงจากการลดลงของระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักและ 
การท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ปริมำณลูกค้ำส่วนใหญ่ที่มำใช้ห้องพัก แม้จะมีทัง้นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 
อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกโครงกำรตัง้อยู่ในประเทศไทย ดังนัน้ กำรด ำเนินกิจกำรของผู้ เช่ำจึง
ขึน้อยู่กับปัจจยักำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรในประเทศไทย และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
ของประเทศไทยด้วย ทัง้นีใ้นกรณีที่มีกำรลงทุน หรือกำรประกอบกิจกำรในประเทศไทย ลดลง
ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด ๆ ก็ตำมอำจท ำให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทำงเข้ำมำหรือ
เดินทำงภำยในภูมิภำคมีจ ำนวนลดลง กำรด ำเนินกิจกำรของผู้ เช่ำอำจได้รับผลกระทบในทำง
ลบจำกเหตุกำรณ์ใด ๆ ที่ลดควำมน่ำสนใจของประเทศไทยในฐำนะสถำนที่ประกอบธุรกิจ 
สถำนที่ประกอบกิจกำร สถำนที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของนกัท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ เช่นกำร
เปล่ียนแปลงในทำงลบของสภำวะทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ กำรเพิ่มค่ำเงินบำท มมุมองที่
เป็นทำงลบของชำวต่ำงประเทศเก่ียวกับประเทศไทย ผลกระทบจำกกำรก่อวินำศกรรม 
สงครำม กำรจลำจล กำรประท้วง หรือกำรปิดล้อม หรือกำรแพร่ระบำดของโรคทำงเดินหำยใจ
เฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภำค ภัยธรรมชำติ รวมถึง
ผลกระทบจำกควำมเส่ียงเก่ียวกับอธิปไตย และสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองของประเทศไทยด้วย 
ดงันัน้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ดงักล่ำวสภำวะเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวในประเทศไทยอำจได้รับ
ผลกระทบรุนแรง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถำนะทำงกำรเงินของผู้ เช่ำซึ่งย่อมจะ
ส่งผลกระทบต่อกองทนุรวมด้วย 
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5) ความเสี่ ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผู้บริหาร
โครงการ 

ค่ำเช่ำที่กองทนุรวมจะได้รับนัน้จะขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ซึง่
ส ำหรับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนครัง้แรกนัน้  บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด จะแต่งตัง้ 
Holiday Inns (Thailand) Ltd. เป็นผู้บริหำรโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ตำม
รำยละเอียดที่กล่ำวไว้ในหวัข้อ 4.2 รำยละเอียดของอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุน
ครัง้แรก โดยผู้บริหำรโครงกำรจะมีหน้ำที่ต่ำง ๆ เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรกตำมที่บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด จะมอบหมำยให้ รวมถึงกำรร่วม
ก ำหนดนโยบำยกำรประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดงักล่ำว ดงันัน้ กำรบริหำรจดักำรทรัพย์สินของ
ผู้บริหำรโครงกำรจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบกำรบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ซึง่มีผลกระทบ
ต่อรำยได้ค่ำเช่ำของกองทนุรวม 

นอกจำกนี ้หำกผู้บริหำรโครงกำรไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ของผู้บริหำรโครงกำรเนื่องจำกเหตผุล
ใดเหตผุลหน่ึง บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด อำจไม่สำมำรถแต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อท ำหน้ำที่บริหำร
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนครัง้แรกได้ดีเทียบเท่ำกับกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำร
โครงกำร ซึง่อำจจะส่งผลกระทบทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน และ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุรวม 

อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกสัญญำบริหำรทรัพย์สินที่ทำงบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด จะเข้ำท ำกับ
ผู้บริหำรโครงกำร เป็นสญัญำที่มีอำยุค่อนข้ำงยำว โอกำสที่ผู้บริหำรโครงกำรจะเปล่ียนไปเป็น
บคุคลอื่นท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกับผู้บริหำรทรัพย์สิน ในระยะแรกของกำรลงทนุของกองทนุรวม
นัน้ค่อนข้ำงต ่ำ  อีกทั ง้ เจ้ำของทรัพย์สินเดิมและผู้ บ ริหำรโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มี
ควำมสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่ดีกันมำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้โอกำสที่ผู้บริหำรโครงกำรจะไม่ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมสญัญำจ้ำงบริหำรลดน้อยลง 

ทัง้นี ้กองทนุรวมสำมำรถบอกเลิกสญัญำเช่ำกบับริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ในกรณีที่บริษัท พีพี 
ฮอลิเดย์ จ ำกัด ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมข้อตกลงซึ่งเป็นสำระส ำคญัตำมที่ระบไุว้ในสญัญำเช่ำ   
ซึง่ส่งผลเป็นต้นเหตุท ำให้สญัญำบริหำรท่ีบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ว่ำจ้ำงให้ผู้บริหำรโครงกำร 
สิน้สดุลงก่อนวนัหมดอำยุสญัญำบริหำรได้ (เป็นเหตุของกำรผิดสญัญำที่ไม่สำมำรถแก้ไขเหตุ
ดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด) และอำจส่งผลให้ผู้บริหำรโครงกำรสำมำรถเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยจำกบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ได้ 
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(ค) ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่า 

ค่ำเช่ำที่กองทุนรวมจะได้รับจำกบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตำมสัญญำเช่ำจะเป็นที่มำของ
รำยได้หลักของกองทุนรวม รำยได้ของกองทุนรวมอำจได้รับผลกระทบโดยตรง หำกบริษัท พี
พี ฮอลิเดย์ จ ำกัด มีปัญหำทำงกำรเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำ 
หรือ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ไม่ช ำระค่ำเช่ำ หรือ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ยอมยกเลิก
สัญญำเช่ำก่อนก ำหนดและกองทุนรวมไม่สำมำรถหำผู้ เช่ำรำยใหม่มำทดแทน  บริษัท พีพี 
ฮอลิเดย์ จ ำกดั ได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ในฐำนะผู้ เช่ำทรัพย์สินโครงกำรโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ 
อินน์ รีสอร์ท ตกลงมอบค่ำมัดจ ำ จ ำนวน 70,000,000 บำท (เจ็ดสิบล้ำนบำทถ้วน) เพื่อเป็น
หลักประกันกำรช ำระค่ำเช่ำคงที่ส ำหรับทรัพย์ที่เช่ำไว้ตลอดอำยุของกำรเช่ำ และหนังสือค ำ้
ประกันออกโดยธนำคำรพำณิชย์เพื่อเป็นหลักประกันกำรช ำระค่ำเช่ำคงที่ส ำหรับทรัพย์ที่เช่ำ
เป็นรำยปีตลอดระยะเวลำ 6 (หก) ปีแรกของกำรเช่ำ โดยมีวงเงินค ำ้ประกนัเท่ำกบัค่ำเช่ำรวมทัง้
ปีในปีนัน้ โดยกรณีที่กองทุนรวมได้รับควำมเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึง
กำรไม่ช ำระค่ำเช่ำแก่กองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิหักค่ำเสียหำยรวมถึงค่ำเช่ำที่ถึงก ำหนด
ช ำระและคงค้ำงช ำระจำกเงินค่ำมัดจ ำและตำมหนังสือค ำ้ประกันได้ โดยผู้ เช่ำต้องวำงเงิน 
ค่ำมดัจ ำเพิ่มเติมให้เต็มตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไว้ ภำยใน 15 วนั หลงัจำกที่ได้รับแจ้งจำกกองทุน
รวม และต้องส่งมอบหนงัสือค ำ้ประกนัใหม่ให้ครอบคลมุค่ำเช่ำรวมทัง้ปีในปีนัน้ 

ทัง้นี  ้กองทุนรวมสำมำรถใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำที่มีอยู่กับ  บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ 
จ ำกัด ในกรณีที่ บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ท ำผิดสัญญำและสำมำรถน ำทรัพย์สินที่กองทุน
รวมเข้ำลงทุนมำให้ผู้อื่นเช่ำหรือขำยทอดตลำดได้ อีกทัง้ กองทุนรวมยังมีมำตรกำรต่ำง ๆ 
ในกำรควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ซึ ่งเป็นหน้ำที่ที ่บริษัท พี พี  
ฮอลิเดย์ จ ำกัด จะต้องปฏิบัติตำมภำยใต้สัญญำเช่ำในฐำนะผู้ เช่ำ เช่น บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ 
จ ำกัด จะไม่ให้กู้หรือให้สินเชื่อใด ๆ แก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่ เป็นกำรให้กู้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือ
กองทุนรวมที่จะไม่กระทบกับควำมสำมำรถในกำรช ำระค่ำเช่ำ และบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ 
จ ำกดั จะไม่เข้ำค ำ้ประกันบุคคลใด ๆ เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรตำมปกติวิสัยของธุรกิจ หรือ
เมื ่อได้รับอนุญำตจำกกองทุนรวม (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ ่มเติมในหัวข้อสรุป
สำระส ำคัญของร่ำงสัญญำที่เก่ียวข้อง) 
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 2) ความเสี่ยงจากสัญญา 

2.1)    ควำมเส่ียงจำกกำรผิดสญัญำและยกเลิกสญัญำเช่ำ 

เนื่องจำกกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวม เป็นกำรลงทุนโดยกำรน ำ
อสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวออกให้เช่ำแก่ผู้ ประกอบกิจกำรโรงแรมเพื่อกำรจัดหำ
ผลประโยชน์ โดยที่ผลประกอบกำรและรำยได้ของกองทุนรวมมำจำกรำยได้ค่ำเช่ำตำม
สญัญำเช่ำ ดงันัน้ ค่ำเช่ำที่กองทุนรวมจะได้รับจำกผู้ เช่ำตำมสญัญำเช่ำจึงเป็นท่ีมำของ
รำยได้หลักของกองทุนรวม หำกผู้ เช่ำทรัพย์สินบอกเลิกสญัญำก่อนครบก ำหนดตำมที่
ก ำหนดไว้ในสญัญำอนัเป็นกำรผิดสญัญำ หรือกรณีที่เกิดเหตผิุดสญัญำกองทนุรวมอำจ
ต้องบอกเลิกสญัญำ และอำจใช้เวลำหำบุคคลอื่นเพื่อเข้ำมำเป็นคู่สญัญำรำยใหม่ของ
สัญญำเช่ำเพื่อเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำต่อไป ซึ่งบุคคลดังกล่ำวอำจไม่มีคุณสมบัติหรือ
ควำมสำมำรถที่เหมือนกับผู้ เช่ำเดิม และอำจส่งผลให้กองทุนรวมได้รับผลกระทบต่อ
รำยได้ค่ำเช่ำที่จะได้รับ  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ เช่ำผิดสญัญำเช่ำและกองทุนรวมได้บอกเลิก
สญัญำเช่ำแล้ว   กองทุนรวมมีสิทธิยึดเงินมดัจ ำและหลกัประกัน ที่กองทุนรวมมีอยู่เพื่อ
ชดเชยค่ำเสียหำยแก่ทรัพย์สินท่ีเช่ำและค่ำเช่ำค้ำงช ำระก่อนบอกเลิกสญัญำเช่ำรวมทัง้
ค่ำชดเชยควำมเสียหำยต่ำงๆ อนัเกิดจำกกำรผิดสญัญำเช่ำ ซึง่จะสำมำรถท ำให้กองทุน
รวมยังคงมีเงินชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จำกเงินมัดจ ำดงักล่ำวจนกว่ำจะหำผู้ เช่ำ
รำยใหม่ได้   ทั ง้นี  ้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำกองทุนรวมมี เงินมัดจ ำอยู่จ ำนวน 
70,000,000 บำท หรือคิดเป็นค่ำเช่ำที่มีระยะเวลำประมำณ 6 เดือน และในช่วงของ
ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้แต่ปีที่ 1-6 กองทุนรวมมีหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งเป็นหนังสือค ำ้
ประกนัจำกธนำคำรพำณิชย์ที่มีมลูค่ำเท่ำกบัค่ำเช่ำต่อปี  

2.2) ควำมเส่ียงที่กองทุนรวมอำจไม่ได้รับรำยได้หรือรำยได้ค่ำเช่ำลดลงภำยหลังครบอำยุ
สญัญำเช่ำ 

สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำรโครงกำรโรงแรมระหว่ำง กองทุนรวมและผู้ เช่ำซึ่งเป็นผู้
ประกอบกิจกำรโรงแรม มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำจ ำนวน 3 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีท ำสญัญำ 
แม้ว่ำผู้ เช่ำตกลงให้ค ำมั่นแก่กองทุนรวมว่ำจะเช่ำทรัพย์สินที่ เช่ำจำกกองทุนรวม
ภำยหลังสิน้สุดระยะเวลำกำรเช่ำ แต่ผู้ เช่ำอำจผิดสัญญำโดยไม่ต่ออำยุสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำว กองทนุรวมจึงอำจมีควำมเส่ียงที่จะไม่ได้รับรำยได้ค่ำเช่ำหรือได้รับค่ำเช่ำจำกผู้
เช่ำลดลง เนื่องจำกรำยได้ค่ำเช่ำของกองทุนรวมจะขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำนจริง 
ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงอำจได้รับผลกระทบเนื่องจำกผลตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
คำดว่ำจะได้รับอำจไม่เป็นไปตำมที่ประมำณกำรไว้ 
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อย่ำงไรก็ดี กองทุนรวมอำจหำผู้ เช่ำรำยใหม่มำทดแทน โดยกองทนุรวมอำจต้องใช้เวลำ
หำบคุคลอื่นเพื่อเข้ำมำเป็นคู่สญัญำรำยใหม่ของสญัญำเช่ำเพื่อเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำต่อไป 
ซึง่บคุคลดงักล่ำวอำจไม่มีคณุสมบตัิหรือควำมสำมำรถที่เหมือนกบัผู้ เช่ำเดิม 

3) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

ส ำหรับทรัพย์สินซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของกองทนุรวมนัน้ กองทนุรวมจะจดัให้มีกำรประกันอคัคีภยั
และวินำศภยัต่ำง ๆ โดยมีวงเงินประกนัไม่ต ำ่กว่ำรำคำประเมนิมลูค่ำทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์กำร
เปล่ียนใหม่ส ำหรับส่ิงที่เสียหำย (Replacement Cost Evaluation) ตำมที่ระบุในรำยงำนกำร
ประเมินมลูค่ำทรัพย์สินท่ีจดัท ำขึน้ฉบบัล่ำสดุ และอำจจะให้มีกำรประกันภยักำรก่อวินำศกรรม 
(Terrorist Insurance) ที่จ ำเป็นและสมควร เพื่อคุ้ มครองควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้แก่
ทรัพย์สินของกองทนุรวมโดยกรมธรรม์ดงักล่ำวจะก ำหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

นอกจำกนี ้ในส่วนกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนรวมออกให้เช่ำหรือให้เช่ำช่วง (แล้วแต่กรณี)นัน้ 
กองทุนรวมจะด ำเนินกำรให้ผู้ เช่ำหรือผู้ เช่ำช่วงจัดให้มีกำรท ำประกันภัยควำมรับผิดต่อ
บุคคลภำยนอก (Public Liability Insurance) เพื่อคุ้มครองควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือชีวิต 
และควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก ซึ่งมีสำเหตจุำกควำมประมำท
เลินเล่อหรือควำมบกพร่องของทรัพย์สินที่ เช่ำซึ่งกฎหมำยได้ก ำหนดให้ต้องรับผิดชดใช้
ค่ำเสียหำยภำยใต้วงเงินประกัน ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่กองทุนรวมให้ควำมเห็นชอบ รวมถึง
จะด ำเนินกำรให้ผู้ เช่ำหรือผู้ เช่ำช่วงจัดให้มีกำรท ำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) เพื่อคุ้ มครองควำมเสียหำยต่อเนื่องจำกควำมเสียหำยที่เกิดกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่ำ โดยมีวงเงินประกนัไม่ต ่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยคงที่ ซึง่คงต้องจ่ำยต่อไปในระหว่ำงที่ธุรกิจ
หยดุชะงกั รวมถึงผลก ำไรที่ขำดหำยไป ตำมที่กองทนุรวมคำดว่ำจะได้รับในช่วงระยะเวลำที่คำด
ว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่ำ 

ดังนัน้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่มิได้อยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือควำม
เสียหำยนัน้เกินกว่ำวงเงินที่ครอบคลมุตำมกรมธรรม์ประกันภยั หรือผู้ ให้เช่ำหรือกองทุนรวม
ไม่สำมำรถเรียกค่ำสินไหมทดแทนได้ครบถ้วนตำมกรมธรรม์ ซึง่ในกรณีดงักล่ำวอำจมีผลกระทบ
ต่อสถำนะทำงกำรเงนิของกองทนุรวม และอำจท ำให้รำยได้ในอนำคตไม่เป็นไปตำมประมำณกำร
ที่คำดไว้ 

4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ผู้ เช่ำและ/หรือผู้ เช่ำช่วงจะรับโอนหรือด ำเนินกำรเพื่อให้ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจโรงแรม 
จำกกระทรวงมหำดไทยเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจโรงแรม หำกผู้ เช่ำและ/หรือผู้ เช่ำช่วงไม่ได้
รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมหรือใบอนญุำตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู้ เช่ำ และ/หรือผู้
เช่ำช่วงถกูยกเลิกหรือไม่มีกำรต่ออำย ุจะมีผลกระทบในทำงลบต่อผู้ เช่ำและ/หรือผู้ เช่ำช่วง 
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 กล่ำวคือจะท ำให้ ผู้ เช่ำและ/หรือผู้ เช่ำช่วงไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรโรงแรมต่อไปได้ และอำจเป็น
ผลให้ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและหน้ำที่ภำยใต้สญัญำเช่ำและ/หรือสญัญำเช่ำช่วงได้  

อย่ำงไรก็ดี กองทุนไม่อำจรับรองได้ว่ำผู้ เช่ำจะสำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบเก่ียวกับ
กำรประกอบธุรกิจโรงแรมและกำรจัดกำรผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ครบถ้วนทุกช่วงเวลำ และ
กองทุนรวมไม่อำจรับประกันว่ำ ผู้ เช่ำจะไม่ถูกร้องเรียนหรือได้รับโทษทำงกฎหมำยเก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่ำวในอนำคต รวมถึงผู้ เช่ำอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
ต่ำง ๆ   รวมถึงกำรดูแลผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผล
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรโรงแรม และอำจเป็นผลให้ผู้ เชำ่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและหน้ำที่
ภำยใต้สญัญำเช่ำและ/หรือสญัญำเช่ำช่วงได้ 

กำรที่ผู้ เช่ำและ/หรือผู้ เช่ำช่วงไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและหน้ำที่ภำยใต้สญัญำเช่ำและ/หรือ
สญัญำเช่ำช่วงได้ จะเป็นเหตุเลิกสญัญำและกองทุนจะมีสิทธิที่จะเลิกสญัญำเช่ำและ/หรือสญัญำ
เช่ำช่วงได้  อนึ่ง จนกว่ำกองทุนด ำเนินกำรหำคู่สัญญำรำยใหม่แทนผู้ เช่ำและ/หรือผู้ เช่ำช่วง และ
สำมำรถเจรจำตกลงกับคู่สญัญำรำยใหม่ได้ส ำเร็จ กองทุนจะมีสิทธิในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยตำม
กฎหมำยเนื่องจำกกำรผิดสญัญำและมีสิทธิบังคบัหลกัประกัน ซึ่งหำกกองทุนไม่สำมำรถใช้บังคับ
หลักประกันได้ตำมขัน้ตอนและในเวลำอันควรตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ข้ำงต้น หรือไม่สำมำรถหำ
คู่สัญญำรำยใหม่เพื่อมำบริหำรทรัพย์สินที่ลงทุนท่ีได้รับอนุญำตได้ภำยในเวลำอันควร หรือไม่
สำมำรถเจรจำตกลงกับคู่สัญญำรำยใหม่ในสัญญำฉบับใหม่โดยมีข้อก ำหนดที่เป็นประโยชน์ต่อ
กองทุนได้ กระแสรำยได้ของกองทุนอำจหยุดชะงกัหรือลดลง ซึ่งอำจมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อผลประกอบกำรของกองทนุ 

ในกรณีที่ต้องเลิกกองทนุรวมเนื่องจำกกรณีดงักล่ำวข้ำงต้น เงินลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับคืนจะ
เป็นไปตำมยอดเงินคงเหลือหลงัจำกกำรช ำระบญัชี ดังนัน้ ในกรณีดงักล่ำวนีผู้้ ถือหน่วยลงทุนจึง
อำจมีควำมเส่ียงที่จะได้รับเงินลงทุนคืนในจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วยลงทุน (ต ่ำ
กว่ำ 10 (สิบ) บำท) 

5) ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในกำรลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะเข้ำท ำสัญญำจะซื อ้จะขำยกับ เจ้ ำของ
อสังหำริมทรัพย์หรือผู้ ให้สัญญำแก่กองทุนรวม และ/หรือ สัญญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกำร
ลงทนุและกำรบริหำรของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในกำรจดัหำจดัหำผลประโยชน์ของกองทุน
รวม และผกูพนัให้คู่สญัญำปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในสญัญำ 

อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้จะมีข้อก ำหนดในสญัญำ คู่สญัญำอำจปฏิบตัิผิดสญัญำหรือเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ 
อนัเป็นเหตุแห่งกำรเลิกหรือผิดสญัญำได้ ในกรณีเช่นว่ำนี ้แม้กองทุนรวมจะมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สญัญำ เรียกค่ำเสียหำย รวมตลอดจนเรียกค่ำขำดประโยชน์ก็ตำม แต่เหตกุำรณ์ที่คู่สญัญำผิด
สญัญำดงักล่ำว ท ำให้กองทนุรวมอำจไม่ได้รับผลประโยชน์หรือบงัคบักำรให้เป็นไปตำมสญัญำ



กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้
 

82 
 

ตำมที่ก ำหนดไว้ดังกล่ำวได้ เช่น ไม่สำมำรถบังคับให้เป็นไปตำมสิทธิของกองทุนรวมตำม
ข้อก ำหนด หรือ คู่สัญญำไม่ช ำระค่ำเสียหำยตำมที่กองทุนรวมเรียกร้อง ดงันัน้ กองทุนรวมจึง
อำจต้องน ำเร่ืองดงักล่ำวเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมโดยกำรฟ้องร้องต่อศำล  ซึ่งกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ถึงระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร และจ ำนวนเงินท่ี
กองทุนรวมจะได้รับชดเชย เยียวยำ ต่อควำมเสียหำยต่ำง ๆ นอกจำกนี ้ผลแห่งคดีขึน้อยู่กับ 
ค ำพิพำกษำของศำล และถึงแม้ศำลจะมีค ำพิพำกษำให้กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอำจ
ประสบควำมยุ่งยำกในกำรบังคับให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำล ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมี
ควำมเส่ียงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตำมจ ำนวนหรือภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ไว้  

6) ความเสี่ยงจากความเสียหายอันเกิดจากการผิดค ารับรองของ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวกับสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก 

เนื่องจำกกำรลงทุนของกองทุนรวมเป็นกำรลงทนุโดยกำรซือ้ และ/หรือ รับโอนอสงัหำริมทรัพย์
จำกเจ้ำของอสงัหำริมทรัพย์ แม้ว่ำเจ้ำของอสงัหำริมทรัพย์จะได้ให้ค ำรับรองเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ี
กองทุนรวมจะลงทุนไว้ในสัญญำจะซือ้จะขำยอสังหำริมทรัพย์ก็ตำม  แต่กองทุนรวมยังคงมี
ควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรผิดค ำรับรองดงักล่ำว เช่น ทรัพย์สินดงักล่ำวอยู่ในสภำพท่ีดี ไม่
มีกำรช ำรุด และ/หรือ มีข้อบกพร่องใด ๆ ที่เป็นสำระส ำคญัอนัเป็นผลให้ไม่สำมำรถใช้ประกอบ
กิจกำรได้ตำมปกติ หรือเอกสำรสิทธิที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินดงักล่ำวเป็นเอกสำรที่ออกมำโดย
หน่วยรำชกำรที่เก่ียวข้องโดยถูกต้อง แท้จริงและมีผลบงัคบัใช้ตำมกฎหมำย เป็นต้น ซึ่งอำจมี
ผลท ำให้กองทุนรวมสูญเสียสิทธิในกำรจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำว ซึ่งย่อมส่งผล
กระทบต่ออตัรำกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในท้ำยที่สดุ 

7) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงนิ 

ในกรณีที่กองทุนรวมได้ด ำเนินกำรให้มีกำรกู้ ยืมเงินตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำร กองทุนรวมอำจมีควำมเส่ียงเกิดขึน้จำกกำรกู้ ยืมเงินดังกล่ำวได้  เนื่องจำกกำร
เปล่ียนแปลงของภำวะเศรษฐกิจและอตัรำดอกเบีย้ ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
กองทนุรวม ท ำให้กองทุนรวมมีสภำพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทนุรวมอำจมีควำมเส่ียงที่จะ
มีควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี ย้ลดลง  และอำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถของในกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี  ้กองทุนรวมจะใช้ควำม
พยำยำมในกำรด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อลดควำมเส่ียงดงักล่ำว เช่น กำรป้องกันควำมเส่ียงจำกำร
ผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ หรือ กำรขอขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี ้เป็นต้น อย่ำงไรก็ดีในกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ดงักล่ำว กองทุนรวมจะด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นส ำคญั 
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8) ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้จากการสิน้สุดของสัญญาจ้างผู้บริหารโครงการ 

   ในกรณีกำรสิน้สุดของสัญญำจ้ำงผู้บริหำรโครงกำรไม่ว่ำจะเกิดจำกผู้ เช่ำและ/หรือผู้ เช่ำช่วง 
หรือผู้ บริหำรโครงกำร ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดและหน้ำที่ภำยใต้สญัญำว่ำจ้ำงผู้บริหำรโครงกำรได้ เช่น กำรไม่ช ำระค่ำจ้ำงบริหำร 
กำรไม่อนุมัติแผนกำรปรับปรุงทรัพย์สิน กำรไม่จดัท ำประกันภัยตำมที่ก ำหนด หรือ แผนกำร
ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เป็นต้น ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรน ำทรัพย์สินออกหำ
ประโยชน์ได้เนื่องจำกจะต้องมีกำรจัดหำผู้บริหำรโครงกำรรำยใหม่ หรือมีกำรเปล่ียนรูปแบบ
กำรบริหำรโครงกำรโดยผู้ เช่ำและ/หรือผู้ เช่ำช่วงเข้ำท ำกำรบริหำรโครงกำรด้วยตนเอง  ซึ่ง
ผลกระทบดงักล่ำวอำจส่งผลต่อรำยได้ทีล่ดลง และอำจส่งผลให้ไม่มีกำรดแูลสภำพทรัพย์สินให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ รับจ้ำงบริหำรโครงกำรได้ 

อย่ำงไรก็ดี กองทุนรวมได้ก ำหนดค่ำเช่ำเหมำเป็นค่ำเช่ำแบบคงที่และมีกำรก ำหนดอตัรำกำร
ช ำระค่ำเช่ำที่แน่นอนในแต่ละเดือนเพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงของผลกระทบจำกกำรสิน้สดุ
ของสัญญำจ้ำงบริหำรโครงกำร  ส ำหรับกำรดูแลทรัพย์สินให้ได้มำตรฐำนนัน้ กองทุนรวมได้
ก ำหนดหน้ำที่ของผู้ เช่ำให้มีกำรดูแลรักษำทรัพย์สินที่เช่ำให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อยและ
เหมำะสมกบักำรใช้งำนตลอดอำยสุญัญำเช่ำโดยมีระดบัคณุภำพและมำตรฐำนสำกลเทียบเท่ำ
กับ Chain “Holiday Inn”  ณ วันที่ท ำสัญญำเช่ำ อีกทั ง้ได้ก ำหนดหน้ำที่ ในกำรส่งคืน
ทรัพย์สินที่เช่ำให้อยู่ในสภำพท่ีเช่ำในขณะนัน้ตำมที่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำตำมสญัญำเช่ำ ซึง่จะ
ไม่ส่งผลต่อสภำพทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะลงทนุมำกนกั 

9)         ความเสี่ยงต่อการถูกยกเลิกการใช้ประโยชน์บนที่ดินที่ครอบครอง 

เนื่องจำกทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะลงทุน เป็นท่ีดินที่มีเอกสำรสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน จ ำนวน 3 
แปลง ซึ่งมีเนือ้ที่ไม่ติดกันโดยมีที่ดินที่เป็นที่ครอบครองคัน้ระหว่ำงกลำง โดยที่ดินดงักล่ำว
ปัจจบุนัได้ถูกครอบครองและใช้ประโยชน์โดยบริษัท พีพี ฮอลเิดย์ จ ำกดั (“บริษัทฯ”) ซึง่ทำง
บริษัทฯ จะได้ท ำกำรโอนกำรครอบครองให้แก่กองทุนรวมในวันที่กองทุนรวมได้ลงทุนใน
โครงกำรเพื่อที่กองทุนจะสำมำรถใช้ประโยชน์ในที่ครอบครองได้ต่อไป แต่เนื่องจำกที่ดินที่
ครอบครองเป็นท่ีดินท่ียงัไม่มีเอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิ จึงมีโอกำสท่ีอำจจะถกูเพิกถอนกำรใช้
ประโยชน์จำกหน่วยรำชกำรที่เก่ียวข้องได้ ซึ่งอำจมีกระทบต่อกำรใช้ประโยชน์บนพืน้ที่
ดงักล่ำวอยู่บ้ำง 

แต่อย่ำงไรก็ดี พืน้ท่ีครอบครองดงักล่ำวเป็นท่ีดินท่ีคัน่กลำงระหว่ำงท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ
กองทุนรวมและมีลกัษณะเป็นเส้นตรงมีควำมกว้ำงเพียงประมำณ 1.30- 1.80 เมตร จึงไม่
ส่งผลต่อกำรด ำเนินกิจกำรของโครงกำรมำกนัก กองทุนรวมยังสำมำรถใช้ประโยชน์ใน
โครงกำรได้อย่ำงปกติ เนื่องจำกโครงกำรมีพืน้ที่ด้ำนหน้ำติดชำยหำดถึงเกือบ 500 เมตร 
กำรเข้ำสู่โครงกำรจึงสำมำรถกระท ำได้ทัง้ตลอดแนวชำยหำด 
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5. การกู้ยืมเงนิ 

ในกำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ กองทุนรวมอำจกู้ยืมเงินได้ ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะมีกำรให้หลักประกันไว้ด้วย
หรือไม่ก็ตำม และต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1) เป็นกำรกู้ยืมเงินเพื่อด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

(ก)   ปรับปรุงอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิกำรเช่ำให้อยู่
ในสภำพดีและมีควำมพร้อมที่จะใช้หำผลประโยชน์  

(ข)   ต่อเติมหรือก่อสร้ำงอำคำรเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิ
กำรเช่ำ เพื่อประโยชน์ในกำรจดัหำผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(ค)   ลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์เพิ่มเติม 

(2) เป็นกำรกู้ยืมเงินโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ ทัง้นี  ้ในกรณีที่เป็นกำรกู้ยืมเงิน
เพื่อปรับปรุงอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิกำรเช่ำตำม (1)(ก) หรือเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้ำงอำคำร
เพิ่มเติมบนท่ีดินที่มีอยู่แล้วที่กองทนุรวมมีสิทธิกำรเช่ำตำม (1)(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องค ำนึงถึง
ก ำหนดเวลำเช่ำที่เหลืออยู่ตำมสญัญำเช่ำด้วย และ 

(3) จ ำนวนเงินท่ีกู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที่ต่อมำ
ภำยหลงัจ ำนวนเงินที่กู้ยืมเกินอตัรำส่วนดงักล่ำว แต่กำรเกินอตัรำส่วนนัน้มิได้เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินเพิ่มเติม 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะคงอัตรำส่วนกำรกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่ำ
อตัรำส่วนกำรกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่ำร้อยละ10 (สิบ) ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

6.  หลักเกณฑ์การลงทนุ 

6.1  การลงทนุในอสังหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  

 กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์และกำรจัดหำผลประโยชน์จำก
อสงัหำริมทรัพย์จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

6.1.1 ต้องมีกำรวิเครำะห์และศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุน รวมทัง้ตรวจสอบและสอบทำน 
(Due Diligence) แล้ว และมีควำมเห็นว่ำอสงัหำริมทรัพย์ที่จะลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 (1) มีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรลงทนุของผู้ลงทนุทัว่ไป 

(2) มีศักยภำพในกำรก่อให้เกิดรำยได้ เช่น ตัง้อยู่ในท ำเลที่ดีและมีทำงเข้ำออกที่ดีและ
เหมำะสมตำมสภำพ ไม่มีลกัษณะผูกติดกับกำรใช้งำนของผู้ เช่ำหรือผู้ เช่ำช่วงอนัจะ
ท ำให้เปล่ียนลกัษณะกำรใช้งำนเป็นประกำรอื่นได้ยำก และไม่มีข้อจ ำกดัในกำรจดัหำ
ผู้ เช่ำหรือผู้ เช่ำช่วงรำยใหม่ เป็นต้น ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นในเร่ืองดงักล่ำว
บริษัทจดักำรกองทุนรวมจะต้องให้มีควำมเห็นของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินเพื่อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย  

(3) มีเอกสำรสิทธิหรือเอกสำรสัญญำที่ครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตำมกฎหมำย และ
เพียงพอต่อกำรท่ีกองทนุรวมจะใช้ด ำเนินกำรหรือจดัหำผลประโยชน์ได้ 
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6.1.2     อสงัหำริมทรัพย์ที่จะลงทนุต้องตัง้อยู่ในประเทศไทย 

6.1.3 ต้องเป็นอสังหำริมทรัพย์ที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและอยู่ในสภำพที่ เหมำะสมต่อกำรจัดหำ
ผลประโยชน์ได้ หรือเป็นอสังหำริมทรัพย์ที่ยงัก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จต้องมีกำรก่อสร้ำงไปแล้วไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำโครงกำร ณ วันที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุมัติให้
บริษัทจดักำรจดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม กรณีเป็นทรัพย์สินชิน้แรก หรือ ณ วนัที่กองทุนรวม
ลงทุนกรณีเป็นทรัพย์สินชิน้ต่อไป  และในกำรค ำนวณมลูค่ำโครงกำร มิให้นบัมลูค่ำที่ดินที่เป็น
ที่ตัง้ของโครงกำร ทัง้นี ้สดัส่วนควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงต้องได้ รับกำรรับรองจำกบริษัท
ประเมินค่ำทรัพย์สิน 

6.1.4 ต้องเป็นกำรลงทุนโดยกำรซือ้หรือเช่ำอสังหำริมทรัพย์ หรือโดยกำรได้มำซึ่งสิทธิเก็บกินหรือสิทธิ
เหนือพืน้ดิน โดยผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหำริมทรัพย์ดงักล่ำวยินยอมท่ีจะขำย 
ให้เช่ำ หรือให้สิทธิในอสงัหำริมทรัพย์นัน้ 

6.1.5 อสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อ
พิพำทใด ๆ  เว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

6.1.6 อสงัหำริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที่ดินว่ำงเปล่ำ  เว้นแต่จะแสดงได้ว่ำจะเป็นประโยชน์ที่จะส่งเสริม
ให้เกิดรำยได้แก่อสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวม และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

6.1.7 ในกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์  บริษัทจัดกำรจะไม่ท ำสัญญำเช่ำที่มี ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่
ก่อให้เกิดหน้ำที่มำกกว่ำหน้ำที่อนัเป็นปกติที่ผู้ เช่ำพึงต้องกระท ำเมื่อสัญญำเช่ำสิน้สดุลง หรือท ำ
สญัญำเช่ำช่วงเว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และต้องเป็น
กำรเช่ำจำกบุคคลดังต่อไปนี ้

(1) ต้องเป็นกำรเช่ำจำกผู้ มี สิทธิที่จะให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์นัน้ได้  ทัง้นี  ้ในกรณีที่
อสงัหำริมทรัพย์ที่เช่ำเป็นที่ดิน ที่ดินนัน้จะต้องมีกำรออกโฉนดที่ดินหรือหนงัสือรับรอง
กำรท ำประโยชน์ให้แล้ว 

(2)   ในกรณีที่เป็นกำรเช่ำช่วงอสงัหำริมทรัพย์ หรือในกรณีที่เป็นกำรเช่ำอำคำร โรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีผู้ ให้เช่ำมิได้เป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิตำมโฉนดท่ีดินหรือผู้ มี สิทธิ
ครอบครองตำมหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีสถำบัน
กำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบีย้ของสถำบันกำรเงินหรือบริษัทประกันภัยเป็น 
ผู้ รับประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้จำกกำรบอกเลิกสัญญำของบุคคลดังกล่ำว 
หรือในกรณีที่มิได้จดัให้ผู้ รับประกนัควำมเสียหำยเพื่อป้องกนัควำมเสียหำยเช่นว่ำนัน้
บริษัทจดักำรต้องเปิดเผยควำมเส่ียงให้ผู้ลงทุนทรำบโดยต้องระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน
เสนอขำยหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญถึงผลกระทบที่อำจจะเกิดขึน้กับผล
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ประกอบกำรของกองทนุรวม หำกผู้มีกรรมสิทธ์ิตำมโฉนดท่ีดินหรือผู้มีสิทธิครอบครอง
ตำมหนงัสือรับรองกำรท ำประโยชน์บอกเลิกสญัญำ 

6.1.8 บริษัทจัดกำรจะลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์มีมูลค่ำรวมกันไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภำยใน 6 เดือนนับแต่วันที่จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือวันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุน ส ำหรับกรณีกำรเพิ่ม
เงินทนุจดทะเบียนเพื่อลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพยเพิ่มเติมแล้วแต่
กรณี และด ำรงอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวทุกวันสิน้รอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี เว้นแต่ใน
กรณีดงัต่อไปนี ้

(1)   รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีสดุท้ำยก่อนสิน้อำยโุครงกำร หรือ 

(2)   กรณีมีเหตุจ ำเป็นและสมควรโดยได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 

6.1.9 บริษัทจดักำรจะถืออสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มำจำกกำร
ลงทุนไว้อย่ำงน้อย 1 ปี เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นและสมควรโดยได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

6.1.10   บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรประกนัภยัดงัต่อไปนี ้

(1)  กำรประกันภัยอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับส่วนได้ เสียของกองทุนรวมที่มีต่อ
อสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ที่ลงทนุ เพื่อคุ้มครองควำมเสียหำยที่
จะเกิดขึน้กบักองทุนรวมอนัเนื่องมำจำกกำรเกิดวินำศภยัต่ออสงัหำริมทรัพย์ดงักล่ำว 
โดยก ำหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ ทัง้นี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

(2) กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกที่อำจได้รับควำมเสียหำยจำกควำม
ช ำรุดบกพร่องของอำคำร โรงเรือน หรือส่ิงปลกูสร้ำง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้เช่ำหรือผู้ ให้
สิทธิในอสังหำริมทรัพย์แก่กองทุนรวม หรือผู้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์จำกกองทุนรวม  
ได้ท ำประกันภยันัน้ไว้แล้วบริษัทจดักำรสำมำรถท ำประกนัภยัควำมรับผิดเฉพำะกรณี
ที่กองทนุรวมอำจถกูไล่เบีย้ให้ต้องรับผิด 

(3) กำรประกันภัยตำม(1) และ (2) ให้เอำประกันตลอดระยะเวลำที่กองทุนรวมมี
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหำริมทรัพย์นัน้   

6.1.11 รำคำอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมลงทนุหรือจ ำหน่ำย 

(1) กำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ บริษัทจดักำรจะลงทุน
ในรำคำที่ไม่สูงกว่ำรำคำที่เปิดเผยไว้ในรำยละเอียดโครงกำร  และหำกรำคำที่จะ
ลงทุนซึง่เปิดเผยไว้ในรำยละเอียดโครงกำรสงูกว่ำรำคำที่ได้จำกรำยงำนกำรประเมิน
ค่ำต ่ำสุด เกินร้อยละ 10 (สิบ) หรือตำมอัตรำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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ก ำหนด ของรำคำที่ได้จำกรำยงำนกำรประเมินค่ำดังกล่ำว  บริษัทจัดกำรจะชีแ้จง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทุนในรำคำนัน้ในรำยละเอียดโครงกำรและหนังสือชีช้วน
เสนอขำยหน่วยลงทนุ 

(2)  กำรขำยอสงัหำริมทรัพย์หรือโอนสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มำจำก
กำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะกระท ำโดยเปิดเผยและให้โอกำสผู้ที่ประสงค์จะรับโอน
อสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์อย่ำงเสมอภำคกัน หำกกำรขำย
อสังหำริมทรัพย์หรือโอนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์มีรำคำที่ต ่ำกว่ำรำคำที่ได้จำก
รำยงำนกำรประเมินค่ำสูงสุดเกินร้อยละ 10 (สิบ) หรือตำมอัตรำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ของรำคำที่ได้จำกรำยงำนกำรประเมินค่ำดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรจะชีแ้จงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ขำยอสังหำริมทรัพย์หรือโอนสิทธิกำร
เช่ำอสังหำริมทรัพย์ในรำคำดงักล่ำวไว้ในหนงัสือสรุปข้อมูลส ำคญัตำมหลกัเกณฑ์ที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(3)   รำยงำนกำรประเมินค่ำของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินตำม (1) และ (2) จะจัดท ำ
ขึน้ล่วงหน้ำก่อนกำรลงทุนในหรือจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำ รเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวได้ไม่เกิน 6 (หก) เดือน ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำร
ประเมินค่ำทรัพย์สินใหม่หำกภำยในระยะเวลำดังกล่ำวมูลค่ำทรัพย์สินที่ท ำกำร
ประเมินมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

6.1.12 กำรท ำธุรกรรมกบับริษัทจดักำร บคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดักำร และบคุคลที่เก่ียวข้อง  บริษัท
จดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

(1) กำรลงทุนในหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อ
กองทุนรวมกับบุคคลที่เก่ียวข้องภำยหลังจำกกำรลงทุนครัง้แรก หำกมูลค่ำของ
ธุรกรรมดังกล่ำวที่กองทุนรวมท ำกับบุคคลที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ภำยในรอบระยะเวลำ 6 (หก) เดือนใดมีมลูค่ำรวมกนัตัง้แต่ 100,000,000 บำท หรือ
ตัง้แต่ร้อยละ 3 (สำม) ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวน
ใดจะต ่ำกว่ำ บริษัทจัดกำรต้องได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้ก่อนท ำธุรกรรมดงักล่ำว 

 (ก) ในกรณีที่กำรขอมติกระท ำโดยกำรส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ ถือหน่วยลงทุน
ต้องได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดที่
มีสิทธิออกเสียงของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมดงักล่ำว 

(ข) ในกรณีที่กำรขอมติกระท ำโดยกำรเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับ
มติ ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในกำรประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติดังกล่ำว ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทุนมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25(ยี่สิบ
ห้ำ) คนหรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด ทัง้นี ้
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จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมำประชมุดงักล่ำวต้องมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไม่
น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมดงักล่ำว จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

กำรนบัมติตำมวรรคหนึ่ง ห้ำมมิให้บริษัทจดักำรนบัจ ำนวนหน่วยลงทุนของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีส่วนได้เสียในกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรัพย์รวมในมติดงักล่ำว 

ในกรณีที่บุคคลที่เก่ียวข้องตำมวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัท
จัดกำรให้บริษัทจัดกำรแนบเอกสำรกำรตรวจสอบและรับรองของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมข้อ (ข) ไปพร้อมกับหนังสือขอมติหรือ
หนงัสือนดัประชมุตำมวรรคหนึ่งด้วย 

กำรพิจำรณำควำมเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำ
ด้วยกำรจัดตัง้กองทุนรวมและกำรเข้ำท ำสัญญำรับจัดกำรกองทุนส่วน
บคุคล 

(2) กำรลงทุนในหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
ภำยหลงัจำกกำรลงทุนครัง้แรกกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทจัดกำร บริษัทจดักำร
ต้องจดัให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจสอบและรับรองเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำกำรลงทุน
ดังกล่ำวเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทำงค้ำปกติเสมือนเป็นกำรท ำ
ธุรกรรมกับลูกค้ำทั่วไปที่มิได้มีควำมเก่ียวข้องกันเป็นพิเศษ  (at arm’s length 
transactions)  

6.1.13    บริษัทจดักำรจะน ำอสังหำริมทรัพย์ไปแสวงหำผลประโยชน์ได้เฉพำะกำรให้เช่ำพืน้ที่โดยตรง 
หรือให้เช่ำแก่ผู้ ประกอบกิจกำรอื่นเพื่อน ำอสังหำริมทรัพย์ไปจัดหำประโยชน์ ทัง้นี ้ภำยใต้
หลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) หำกเป็นกำรลงทุนในอำคำรโรงแรม บริษัทจัดกำรจะน ำอำคำรดงักล่ำวให้
เช่ำแก่ผู้ประกอบกิจกำรโรงแรมเท่ำนัน้ 

(ข) หำกเป็นกำรให้เช่ำพืน้ที่และมีกำรจัดหำผลประโยชน์โดยกำรให้บริกำร
ประกอบด้วย เช่น เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

(1) ด ำเนินกำรให้กองทุนรวมมีรำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ที่และกำรให้
เช่ำเคร่ืองใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่เก่ียวเนื่องโดยตรงจำกกำรให้เช่ำ
พืน้ที่นัน้  เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว เคร่ืองปรับอำกำศ  เป็นต้น 
รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของรำยได้ทัง้หมดที่ได้
จำกกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์นัน้ในรอบ
ระยะเวลำบญัชีประจ ำปีใด ๆ 
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(2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรจดัหำผลประโยชน์ตำม (ก) 
ของแต่ละอำคำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 
60 (หกสิบ)วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี  

(3) หำกกองทุนรวมมีรำยได้น้อยกว่ำที่ก ำหนดตำม (ก)บริษัทจดักำร
จะด ำเนินกำรให้ผู้ประกอบกิจกำรรำยอื่นน ำอสังหำริมทรัพย์ไป
จดัหำผลประโยชน์ หรือจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ดงักล่ำว หรือเลิกกองทนุรวม ภำยใน 60 (หกสิบ) 
วัน  นับแต่วันสิน้รอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี  และแจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนันบั
แต่วนัท่ีบริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรดงักล่ำวแล้วเสร็จ 

6.1.14 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ บริษัทจัดกำรจะไม่จดัหำผลประโยชน์
จำกอสงัหำริมทรัพย์ดงักล่ำวโดยกำรให้เช่ำแก่เจ้ำของอสงัหำริมทรัพย์หรือกลุ่มบคุคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่ำว เว้นแต่เป็นกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่ ไม่มีนัยส ำคัญและได้ระบุ  
ในโครงกำร 

6.1.15 ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้มำซึ่งกรรมสิทธ์ิในอสังหำริมทรัพย์ และบริษัทจัดกำรประสงค์จะจัดหำ
ผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวโดยกำรให้เช่ำแก่เจ้ำของเดิมบริษัทจัดกำรต้อง
ก ำหนดค่ำเช่ำที่เรียกเก็บจำกเจ้ำของเดิมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทำงค้ำปกติเสมือนเป็นกำร
ท ำธุรกรรมกบัคู่ค้ำทัว่ไปที่เป็นบคุคลภำยนอก 

6.1.16 บริษัทจดักำรจะจดัหำผลประโยชน์จำกอสงัหำริมทรัพย์ให้เกิดรำยได้ประจ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
(เจ็ดสิบห้ำ) ของรำยได้ทัง้หมดของกองทุนรวมในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี เว้นแต่กรณี
ดงัต่อไปนี ้

(1) ในรอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีแรกและประจ ำปีสดุท้ำยของปีที่สิน้อำยโุครงกำร หรือ 

(2) เมื่อได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

6.2   การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนีเ้พื่อการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม  

(1)   พนัธบตัรรัฐบำล 

(2)  ตัว๋เงินคลงั 

(3)   พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ รัฐวิสำหกิจ หรือนิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก 

(4)   เงินฝำกในธนำคำร 
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(5)   บัตรเงินฝำกที่ธนำคำรหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ออก  ทัง้นี ้หำกเป็นบัตรเงินฝำกที่มีกำรจ่ำย
ผลตอบแทนหรือกำรช ำระเงินลงทุนอ้ำงอิงกับสินค้ำหรือตวัแปรต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อนกำรลงทนุ 

(6)   ตัว๋แลกเงินหรือตั๋วสญัญำใช้เงินที่ธนำคำรหรือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบัน
กำรเงินเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ หรือผู้ ค ำ้ประกัน 
ทัง้นี ้หำกเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่มีกำรจ่ำยผลตอบแทนหรือกำรช ำระคืนเงิน
ลงทุนอ้ำงอิงกับตวัแปร ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อนกำร
ลงทนุ 

(7)   หน่วยลงทุนหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี ้หรือ
กองทนุรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทนุในตรำสำรแห่งหนี ้หรือเงินฝำก 

(8)   หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ 

(9)   หน่วยลงทนุของกองทนุรวมในต่ำงประเทศ ตำมเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(ก)   ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ในต่ำงประเทศที่อยู่ภำยใต้กำร
ก ำกบัดูแลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่เป็น
ส ม ำ ชิ ก ส ำ มั ญ ข อ ง  International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ขำยในตลำด
ซือ้ขำยหลักทรัพย์ที่เป็นสมำชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(ข)   ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่ำงประเทศที่มีทรัพย์สินเช่นเดียวกบัทรัพย์สิน
ทีก่องทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์สำมำรถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(ค)   ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ในต่ำงประเทศที่จัดตัง้ขึน้เพื่อ        
ผู้ลงทนุทัว่ไป 

(10)  สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกันควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุทัง้นี ้
ในกรณีที่สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำมีสินค้ำหรือตวัแปรอื่นใดที่มิใช่รำคำหลกัทรัพย์ อตัรำแลกเปล่ียน
เงิน อัตรำดอกเบีย้ ดัชนีทำงกำรเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรืออันดับควำมน่ ำเชื่อถือของ
หลักทรัพย์ที่เป็นตรำสำรแห่งหนีส้ัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำดังกล่ำวต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ด้วย  

(11)  หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มิใช่อสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ หรือ             
กำร หำดอกผลโดยวิธีอื่น ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ 

กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตำม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) ท่ีนิติบคุคลใดนิติบคุคลหน่ึง
เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้ ผู้ค ำ้ประกนั หรือผู้ รับฝำกเงิน ต้องมีมลูค่ำ
รวมกันทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ในช่วงระยะเวลำ
ดงัต่อไปนี ้
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(ก)   ภำยใน 30 (สำมสิบ)วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

(ข)   ช่วงระยะเวลำ 60 (หกสิบ)วันก่อนวนัจ่ำยเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวนัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ค)   ช่วงระยะเวลำ 1 (หน่ึง) ปีก่อนวนัครบก ำหนดอำยโุครงกำรหรือวนัเลิกกองทนุรวม 

กำรค ำนวณอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมวรรคสอง ไม่นับรวมตั ๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวัล ผู้ สลักหลัง 
ผู้ ค ำ้ประกันโดยต้องเป็นกำรรับอำวัลแบบไม่มีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ย้ 
หรือค ำ้ประกันเงินต้นและดอกเบีย้เต็มจ ำนวนอย่ำงไม่มีเงื่อนไข  

6.3 การลงทุนในหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษ   

กองทุนรวมอำจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษได้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) หุ้ นตำมเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้

(1)   หุ้นดงักล่ำวออกโดยบริษัทที่เช่ำอสงัหำริมทรัพย์จำกกองทุนรวม  โดยหุ้นนัน้ให้สิทธิพิเศษในกำร
อนมุตัิกำรด ำเนินงำนบำงประกำรของบริษัทท่ีเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ (golden share)  ทัง้นี ้ตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทดงักล่ำว และ 

(2)   บริษัทท่ีเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ตกลงจ่ำยค่ำเช่ำให้แก่กองทนุรวมในอตัรำผนัแปรตำมผลประกอบกำร
ของอสงัหำริมทรัพย์ที่เช่ำ 

อย่ำงไรก็ดี กองทนุรวมไม่มีนโยบำยกำรลงทนุในหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงเป็นพิเศษ ณ ปัจจบุนั 

7.  ข้อก าหนด นโยบายและวิธกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

7.1 ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

โครงกำรมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้   

(1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีก ำไรสทุธิในรอบระยะเวลำบญัชีใด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของก ำไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบระยะเวลำบญัชี 

 ก ำไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วหมำยถึง ก ำไรสุทธิที่หักก ำไรที่ยังไม่เกิดขึน้จำกกำรประเมินค่ำหรือกำร
สอบทำนกำรประเมินค่ำอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ รวมทัง้ปรับปรุงด้วย
รำยกำรอื่นตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนดเพื่อให้สอดคล้องกบัสถำนะเงินสดของกองทนุรวม   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก ำไรสะสมในรอบระยะเวลำบญัชีใด  บริษัทจดักำรอำจจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจำกก ำไรสะสมดงักล่ำวด้วยก็ได้ 

กำรจำ่ยเงินปันผลตำม (1)  ต้องไม่ท ำให้กองทนุรวมเกิดยอดขำดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลำบญัชี 
ที่มีกำรจำ่ยเงินปันผลนัน้ 
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กำรจ่ำยเงินปันผลตำม (1) และ (2)  บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนภำยใน 90 (เก้ำสิบ) วันนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชี หรือวันสิน้รอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรจ่ำยเงิน   
ปันผลนัน้ แล้วแต่กรณี 

โดยกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทรำบเป็นหนังสือ อีเมล์ หรือผ่ำนช่องทำงอื่นที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร และแจ้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล  ถ้ำเงินปันผลที่จะประกำศจ่ำยต่อหน่วยลงทุนระหว่ำงปีบัญชีมีมูลค่ำ     
ต ่ำกว่ำหรือเท่ำกับ 0.10 บำท บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไป
จ่ำยเงินปันผลพร้อมกนัในงวดสิน้ปีบญัชี 

ส ำหรับหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยปันผล บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ระบุไว้เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่ นใดที่มีอ ำนำจตำม
กฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็น
อย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้  

7.2 เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)    ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในทะเบียน  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล ตำม
สดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรำย ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงแก่บริษัท
จดักำรว่ำมีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใดเกินกว่ำ 1 ใน 
3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

 บริษัทจดักำรจะไม่จ่ำยเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนท่ีเกินกว่ำ 1 ใน 
3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

 ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงนิปันผลให้แก่กลุ่มบคุคลเดียวกนัใดตำมกรณีที่ระบขุ้ำงต้น  บริษัทจดักำร
จะค ำนวณหำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในกำรได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำย
ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้วิธีกำรเฉล่ียตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละรำย (Pro Rata Basis) เป็นฐำนในกำรค ำนวณ (ยอดรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
มีสิทธิในกำรได้รับเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด) ทัง้นี ้เว้นแต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำน 
อืน่ใดที่เก่ียวข้องจะประกำศก ำหนด สัง่กำร หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเป็นบคุคลตำมข้อ 8.1 (ก) 
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 บริษัทจัดกำรจะไม่จ่ำยเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่ำ         
ร้อยละ 50 (ห้ำสิบ)ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

 ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงนิปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตำมกรณีที่ระบขุ้ำงต้น  บริษัทจดักำร
จะค ำนวณหำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในกำรได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำย
ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้   โดยจะใช้วิธีกำรเฉล่ียตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละรำย (Pro Rata Basis) เป็นฐำนในกำรค ำนวณ (ยอดรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
มีสิทธิในกำรได้รับเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด) ทัง้นี ้เว้นแต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่น
ใดที่เก่ียวข้องจะประกำศก ำหนด สัง่กำร หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น 

(3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเป็นบริษัทจัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนตำมข้อ 8.1 (ข) ในช่วง
ระยะเวลำที่บุคคลดงักล่ำวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตำมสญัญำรับประกันกำรจดัจ ำหน่ำยหน่วย
ลงทนุ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 1 (หน่ึง) ปีนบัแต่วนัท่ีรับหน่วยลงทนุ 

 บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่บุคคลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคล
นัน้ 

(4) ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมว่ำผู้ที่เคยเป็นเจ้ำของหรือผู้โอนสิทธิกำร
เช่ำในอสังหำริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่ำหรือผู้ ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บุคคลดังกล่ำวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมข้อ (1) โดยอนโุลม  

(5) บริษัทจัดกำรจะประกำศกำรจ่ำยเงินปันผล วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
และอัตรำเงินปันผล ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอำจ
ประกำศโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้ 

1.  ปิดประกำศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ทีท่ ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร  

2.  ส่งหนงัสือแจ้ง ผู้ ถือหน่วยที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ ถือหน่วย ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.  เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงอื่นท่ีบริษัทจดักำรเห็นสมควร 

(6)  บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ เป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  

(7)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ ำนวนใดภำยในอำยุควำมใช้สิทธิเรียกร้อง
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทจดักำรจะไม่น ำเงินปันผลจ ำนวนดงักล่ำวไปใช้
เพื่อกำรอื่นใดนอกจำกเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม 
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(8) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ตำม (1) (2) และ (4) บริษัทจดักำรจะจดัท ำ
บญัชีและแยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อำจจ่ำยแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุออกจำกทรัพย์สินอื่นของกองทุน
รวม โดยไม่น ำมำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมจนกว่ำจะเลิกกองทนุรวมและ
กองทุนรวมจะไม่น ำเงินปันผลดังกล่ำวไปใช้เพื่อกำรอื่นใดนอกจำกเพื่อประโยชน์ของกองทุน
รวม เว้นแต่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

8. หลักเกณฑ์และข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

หลกัเกณฑ์และข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทนุจะเป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้
ในกรณีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไข เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมนัน้  

8.1 บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้  

(ก)   เป็นกำรจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดให้แก่บคุคลใดบคุคลหน่ึงดงัต่อไปนี ้

1.   กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กองทุนประกันสังคม กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ หรือ               
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

2.   นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยซึง่ไม่อยู่ภำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล 

3.   บุคคลอื่นใดที่ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจ ำเป็นและ
สมควร 

(ข)   เป็นกำรจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตำมสัญญำ
รับประกันกำรจัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนจะถือหน่ วยลงทุน          
ที่รับไว้ในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดไม่เกิน 1(หน่ึง) ปีนบั
แต่วนัท่ีบริษัทจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุรับหน่วยลงทนุดงักล่ำว 

8.2  เจ้ำของ ผู้ ให้เช่ำ ผู้ โอนสิทธิกำรเช่ำ และผู้ ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่ำวถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  

8.3   ในกำรพิจำรณำควำมเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนัตำมข้อ 8.1 และข้อ 8.2 ให้เป็นไปตำมประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552 เร่ือง  กำรจดัตัง้กองทุนรวมและกำรเข้ำท ำสญัญำรับจดักำร
กองทุนรวมส่วนบุคคล และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

8.4 ภำยใต้บังคับข้อ 8.5 และข้อ 8.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดกำรว่ำมีบุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
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(1)   รำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 (ห้ำ)วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรรู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตดุงักล่ำว  

(2)   ในกำรขอมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุในเร่ืองใด ๆ  บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือ
กลุ่มบคุคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
รวมในจ ำนวนเสียงในกำรขอมติ   

(3)   ไม่จ่ำยเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้เฉพำะหน่วยลงทนุในส่วนที่เกินกว่ำ 1 ใน 
3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด   

(4)   แจ้งให้บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุส่วนท่ีบคุคลดงักล่ำวถือเกินกว่ำ 1 ใน 3 
ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

ในกรณีที่ปรำกฏพฤติกำรณ์ว่ำบริษัทจดักำรด ำเนินกำรใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตก
ลงกับบุคคลอื่น อันเป็นกำรปกปิดหรืออ ำพรำงลกัษณะที่แท้จริงในกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิให้จดัตัง้และจดักำร
กองทนุรวม  

8.5    ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ  1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุน         
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเป็นบคุคลตำมข้อ 8.1 (ก) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้  

(1)   รำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 (ห้ำ)วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรรู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตดุงักล่ำว  

(2)   ในกำรขอมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุในเร่ืองใด ๆ  บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ)ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด รวมในจ ำนวนเสียงในกำรขอมติ 

(3)   ไม่จ่ำยเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

(4)   แจ้งให้บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกนัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุในส่วนที่เกินกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  

 8.6 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ  1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุน          
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเป็นบริษัทจัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนตำมข้อ 8.1 (ข) บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี ้ในช่วงระยะเวลำที่บคุคลดงักล่ำวถือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้ตำมสญัญำรับประกนักำรจดัจ ำหน่ำย
หน่วยลงทนุ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 1 (หน่ึง) ปีนบัแต่วนัท่ีรับหน่วยลงทนุ   

(1)   รำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 (ห้ำ) วันท ำกำรนับแต่วันที่บริษัทจัดกำร
กองทนุรวมรู้หรือควรรู้ถึงเหตดุงักล่ำว 
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(2)   ในกำรขอมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ  ให้บริษัทจัดกำรนับคะแนนเสียงของบุคคล
ดงักล่ำวได้เฉพำะในส่วนท่ีไม่เกินกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ)ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด  

(3)   จ่ำยเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลนัน้ 

8.7    ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดักำรกองทุนรวมว่ำผู้ที่เคยเป็นเจ้ำของหรือผู้ โอนสิทธิกำร เช่ำใน
อสังหำริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่ำหรือผู้ ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่ำว  
ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดกำรจะ
ปฏิบตัิตำมข้อ 8.4 โดยอนโุลม  

8.8 บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่ำงด้ำวไม่เกินร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้ำ) ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด เนื่องจำกกองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ใน
ลกัษณะดงัต่อไปนี ้

(1) มีกำรลงทนุเพื่อให้ได้มำซึง่สิทธิในท่ีดินตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน หรือ 

(2) มีกำรลงทุนเพ่ือให้ได้มำซึ่งกรรมสิทธ์ิในอำคำรชุด ทัง้นี ้เมื่อค ำนวณพืน้ที่ห้องชุดที่กองทุนรวม
จะลงทุนรวมกับพืน้ที่ห้องชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผู้ลงทุนต่ำงด้ำวในอำคำรเดียวกันอยู่ก่อนแล้ว
คิดเป็นสดัส่วนเกินร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้ำ) ของพืน้ท่ีห้องชดุทัง้หมดในอำคำรชดุนัน้  

8.9 เงินปันผลส่วนที่ไม่อำจจ่ำยแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมข้อ 8.4 (3) ข้อ 8.5 (3) และข้อ 8.7 บริษัทจัดกำรจะ
ยกเงินปันผลส่วนดังกล่ำวให้เป็นรำยได้ของแผ่นดินโดยถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงรับทรำบและ
ยินยอมให้ด ำเนินกำรแล้ว และในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังมิได้ด ำเนินกำรดังก ล่ำว บริษัทจัดกำรจะ
จดัท ำบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่ำวออกจำกทรัพย์สินอื่นของกองทนุรวมโดยไม่น ำมำรวมค ำนวณ
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

9.   การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภำยหลังจำกบริษัทจัดกำรได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจำรณำ
รับหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

เมื่อน ำหน่วยลงทนุไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนจะสำมำรถท ำกำรซือ้ / ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนระบบ “กำรซือ้ / ขำยหน่วยลงทุนจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้ โดยปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะท ำกำรแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบถึงก ำหนดเวลำดงักล่ำวทำงจดหมำยโดยพลนั 
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10. การโอนหน่วยลงทนุ 

กองทุนรวมไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน เว้นแต่ที่เป็นไปตำมข้อ 8 และหลกัเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทนุ   

10.1 วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งควำมประสงค์กำรโอนหน่วยลงทุนไปยั ง
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนในใบส ำคัญกำรโอนหน่วยลงทุนที่ลงนำม
โดยผู้ โอนและผู้ รับโอน พร้อมทัง้แนบเอกสำรกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ก ำหนดกำรโอนหน่วยลงทุนให้มีผลบังคับและได้รับกำรรับรองเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนท ำกำร
บันทึกรำยชื่อผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้วทัง้นีผู้้ โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียม
กำรโอนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ตำมที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก ำหนด 

10.2 วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่
ระบุโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) 
ตำมที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด 

11. การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะ
ไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้  บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกันเพื่อ
กองทุนรวมตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจดักำรกองทุน 
ดงันี ้

11.1 ก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้อมเหตุผลว่ำในขณะนัน้
กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำกำรถือหรือมีไว้ซึ่ง       
ตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้ 

  ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรจะระบุ
รำยละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย พร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี ้ 
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11.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจัดกำรจะน ำทรัพย์สินดังกล่ำวมำรวมค ำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมโดยจะก ำหนดรำคำทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และจะด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินท่ีได้จำกกำรรับช ำระหนีด้งันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้บริษัทจดักำรอำจมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินดงักล่ำวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้บริษัทจัดกำรจะ
จ ำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส ำคญั และในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักล่ำว 
บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวก็ได้ ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรทรัพย์สิน บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวม 

12. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

หำกบริษัทจ ัดกำรเห็นสมควร บริษัทจ ัดกำรอำจพิจำรณำจ ัดให้มีคณะกรรมกำรลงทุนของกองทุนรวม 
(Investment Committee) ได้ ทัง้นี ้หำกบริษัทจัดกำรเห็นสมควรให้มีคณะกรรมกำรลงทุนของกองทุนรวมกำร
พิจำรณำให้แนวทำงลงทุนในกำรซือ้ เช่ำ ให้เช่ำ จ ำหน่ำย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมจะกระท ำผ่ำนมติของคณะกรรมกำรลงทุนของกองทุนรวมโดยคณะกรรมกำร
ลงทุนจะมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี  ้

12.1  องค์ประกอบ  

  คณะกรรมกำรลงทนุของกองทนุรวมจะประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่เกิน 5 (ห้ำ) คน  ดงัต่อไปนี ้

1. กรรมกำรซึง่เป็นผู้จดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ที่แต่งตัง้โดยบริษัทจดักำรกองทุนรวม เพื่อเป็น
ตวัแทนของบริษัทจดักำรกองทนุรวมจ ำนวนไม่เกิน 3 (สำม) คน 

2. กรรมกำรท่ีเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตวัแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ จ ำนวนไม่เกิน 2 (สอง) คน ที่ได้รับ
กำรแต่งตัง้โดยบริษัทจดักำร โดยบริษัทจดักำรจะพิจำรณำคดัเลือกจำกผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อจำกผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ทัง้นี ้หำกผู้ ถือหน่วยเสนอรำยชื่อของกรรมกำรลงทนุเกินกว่ำ
จ ำนวนของกรรมกำรลงทุนที่ก ำหนด ให้บริษัทจัดกำรพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรลงทุนรำยที่บริษัท
จดักำรเห็นสมควร  

ทัง้นีก้รรมกำรจะต้องมีหน้ำที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยหลักทรัพย์และ/หรือ
กฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนด 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำถอดถอนกรรมกำรที่แต่งตัง้โดยบริษัทจัดกำร และพิจำรณำ
ถอดถอนกรรมกำรที่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือตัวแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดกำร
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกรรมกำรดงักล่ำวมีกำรกระท ำหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่เป็น
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คณะกรรมกำรลงทนุของกองทนุรวมหรือมีกำรกระท ำที่ท ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบักองทนุ
รวมและบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนคณะกรรมกำรลงทุนตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควรโดยหำกมีกำรถอดถอนกรรมกำรที่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือตัวแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่ำว ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเสนอชื่อบคุคลใหม่ตำมเงื่อนไขที่ระบใุนข้อ 12.1 2 ได้อีก 

ทัง้นี  ้จ ำนวนกรรมกำรที่ เป็นตัวแทนของบริษัทจัดกำร จะมีจ ำนวนเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
คณะกรรมกำรลงทนุทัง้หมด   

 

12.2  รูปแบบการตัดสนิใจ  

(1) กำรเรียกประชมุ  

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรลงทุนให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมกำรลงทุน
เพื่อพิจำรณำและลงมติตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมซึ่งระบุถึง วัน เวลำ สถำนที่ของกำรประชุม โดยทำงจดหมำย หรือโทรสำร หรือทำง
จดหมำยอิเลคโทรนิค ตำมควรแก่กรณีให้แก่กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 3 (สำม) วนัท ำ
กำรก่อนวนัประชุมเว้นแต่กรณีฉกุเฉินไม่จ ำเป็นต้องส่งหนงัสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไม่มีกำรส่ง
หนงัสือเชิญประชุม หำกกรรมกำรได้เข้ำร่วมในกำรประชมุแล้ว ให้ถือว่ำกรรมกำรดงักล่ำวสละ
สิทธิในกำรได้รับหนงัสือเชิญประชมุ 

(2) ก ำหนดกำรประชมุของคณะกรรมกำรลงทนุ  

คณะกรรมกำรลงทุนจะจดัให้มีกำรประชุมปีละ 1 (หน่ึง) ครัง้เป็นอย่ำงน้อย หรือตำมที่ก ำหนด
โดยคณะกรรมกำรลงทนุ  

(3) วิธีกำรประชมุ 

 คณะกรรมกำรลงทุนอำจประชุมโดยจัดให้มีกำรประชุมด้วยวิธีกำรใด ๆ ตำมควำมเหมำะสม
รวมถึงกำรประชมุทำงโทรศพัท์หรือลงมติโดยไม่ต้องจดัประชมุก็ได้ โดยกรรมกำรคนหนึ่งคนใด
อำจเสนอมติที่ท ำขึน้เป็นลำยลกัษณ์อักษร เพื่อเวียนให้คณะกรรมกำรลงทุนพิจำรณำและลง
นำมในมติดังกล่ำวทัง้นีจ้ะแยกลงชื่อในแต่ละต้นฉบับของมติ หรือลงชื่อร่วมกันในต้นฉบับ
เดียวกนัก็ได้  

(4)  องค์ประชมุ  

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรลงทุนกรณีจดัให้มีกำรประชุม จะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม
เกินกว่ำกึ่งหน่ึงของกรรมกำรทัง้หมด และต้องมีกรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทจดักำรรวมกนั
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งเข้ำร่วมประชุมด้วย จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ในกำรประชุมนัน้อำจ
เป็นในลกัษณะกำรนัง่ประชุมร่วมกัน หรือกำรประชุมทำงโทรศัพท์ (Telephone Conference) 
ก็ได้  
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(5)  มติของที่ประชมุ 

 กรณีจดัให้มีการประชมุ  

 ในกำรพิจำรณำลงมติใด ๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกจำกคณะกรรมกำรลงทนุที่เข้ำประชุม
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีก เสียงหนึ่งเป็นเสียง 
ชีข้ำด 

 กรณีไม่จดัให้มีการประชมุ 

 คณะกรรมกำรลงทนุอำจลงมติโดยกำรเวียนลงนำมในมติที่ท ำขึน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมติ
ดงักล่ำวจะต้องมีกรรมกำรลงนำมรับทรำบ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบรวมกันเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมกำรลงทุนทัง้หมด ทัง้นี ้กรรมกำรสำมำรถจดัส่งมติที่ได้ลงนำมแล้วมำยงับริษัท
จัดกำรทำงโทรสำร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะถือเอำประโยชน์จำกส ำเนำมติที่ลงลำยมือชื่อโดย
กรรมกำรซึง่ส่งทำงโทรสำรถึงบริษัทจดักำรเป็นกำรลงมติที่มีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมกำรที่
น ำส่งมติทำงโทรสำรดังกล่ำวจะต้องน ำส่งต้นฉบับของมติให้บริษัทจัดกำรต่อไปเพื่อบริษัท
จดักำรจะเก็บรักษำต้นฉบับของมติที่ได้รับมำไว้เป็นหลักฐำนที่บริษัทจัดกำรถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกนั ให้ประธำนกรรมกำรมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้ำด 

ทัง้นี ้หำกมติเสียงข้ำงมำกดังกล่ำวหรือกำรด ำเนินกำรตำมมติดังกล่ำวอำจเป็นกำรขัดต่อ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนค ำสั่งใด ๆ ตำมที่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย
ประกำศก ำหนด และ/หรือ จรรยำบรรณกรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจดักำรมีสิทธิใช้สิทธิ
ยบัยัง้พิเศษ (Veto Right)   

การลงมติของคณะกรรมการลงทนุซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย 

ในกำรขอมติจำกคณะกรรมกำรลงทุนในเร่ืองใด ๆ จะไม่นับคะแนนเสียงของกรรมกำรผู้ มี         
ส่วนได้เสียรวมในจ ำนวนเสียงในกำรขอมติ 

(6) ประธำนท่ีประชมุ  

 ให้บริษัทจดักำรแต่งตัง้กรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทจดักำรท ำหน้ำที่เป็น
ประธำนกรรมกำร และเป็นประธำนในที่ประชุม ประธำนในที่ประชุมมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินกำรประชมุให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถกูต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อนี ้ 

(7)  รำยงำนกำรประชมุ  

 บริษัทจดักำรจะต้องท ำรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรให้ประธำนในท่ีประชุมครัง้นัน้ลงนำมรับรอง
และเก็บรักษำไว้ รวมทัง้จัดให้มีส ำเนำเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบได้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของ
บริษัทจดักำรในวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำร  
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12.3  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทนุรวม  

 คณะกรรมกำรลงทุนมีหน้ำที่ในกำรตดัสิน พิจำรณำ และ/หรือ วินิจฉัยเร่ืองต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับกำรบริหำร 
กองทนุรวม ดงันี ้ 

(1)  พิจำรณำให้แนวทำงในกำรลงทุน ซือ้ เช่ำ ให้เช่ำ จ ำหน่ำย โอน หรือรับโอนซึ่งอสงัหำริมทรัพย์
หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

(2)  ด ำเนินกำรอื่นใดตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้นีจ้ะต้องไม่ขัดกับประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้วและ
ที่จะมีขึน้ในภำยหน้ำ  

(3)  คณะกรรมกำรลงทุนทกุท่ำนจะต้องเก็บรักษำข้อมลูจำกกำรประชุมเป็นควำมลบั และไม่น ำไป
เปิดเผยให้บคุคลใด ๆ  ทรำบ และ/หรือ ใช้เพื่อประโยชน์อย่ำงอื่นท่ีมิใช่ประโยชน์ของกองทนุรวม 
เว้นแต่จะมีกฎหมำยก ำหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมลูดังกล่ำวเป็นข้อมลูที่ได้ถกูเปิดเผย
ให้ผู้ลงทนุทัว่ไปทรำบแล้ว 

(4)  คณะกรรมกำรลงทุนจะต้อง พิจำรณำ ตัดสินใจ ในเร่ืองใด ๆ ด้วยควำมโปร่งใส สุจริต และ
ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้วและจะมีขึน้ใน
ภำยหน้ำ 

13.    ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 

13.1  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์  

ชื่อ   : ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ที่อยู่   : 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110   

โทรศพัท์  : 02-255-2222 

โทรสำร  : 02-255-9391-3 

หรือบุคคลอื่นที่มีหน้ำที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ว่ำด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์   

13.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ก) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำ
แต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ให้คู่สัญญำฝ่ำยที่จะเลิกสัญญำบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่หรือควำม
รับผิดชอบตำมที่ตกลงไว้ ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดกำรอำจบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้
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ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ)วนั 

(ค) ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง
กฎหมำย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกำศค ำสั่ง 
ระเบียบและข้อบังคับดังกล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวมีผลให้เป็นกำรเพิ่ม
ภำระหน้ำที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงักล่ำวต่อไป 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้บริษัท
จดักำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 (เก้ำสิบ) วนั 

(ง) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีมตโิดยเสียงข้ำงมำก ซึง่คดิตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกิน
กว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มกีำร
เปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(จ) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขำดคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนั นบัตัง้แต่วนัถัด
จำกวนัที่บริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต และบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรแก้ไข ดังกล่ำวให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยใน 3 (สำม) วนั ท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้  

 ในกรณีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดดังกล่ำว 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับตัง้แต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รับ
อนุญำตจำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้วบริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รำยใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นีเ้ว้นแต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะสัง่
กำรเป็นอย่ำงอื่น 

(ฉ) หำกผู้ ดูแลผลประโยชน์น ำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นใดที่
เก่ียวข้องกับกำรจดักำรกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบบริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำ
แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์นีไ้ด้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 15  
(สิบห้ำ) วัน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยและควำมเสียหำยให้แก่
บริษัทจดักำร และ/หรือกองทุนรวมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรที่บริษัทจดักำรต้องติดต่อกับ
บคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย 

(ช) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค ำร้องต่อศำลหรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องในส่วนท่ีเก่ียวกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม (ก) เพื่อเลิกกิจกำรหรือเพื่อกำรอื่นใดที่คล้ำยคลงึกนั หรือ (ข) เพื่อ
ฟืน้ฟกูิจกำร ประนอมหนี ้หรือผ่อนผนักำรช ำระหนี ้จดักำรทรัพย์สิน ช ำระบญัชีเลิกกิจกำร หรือ
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ร้องขออื่นใดทีค่ล้ำยคลงึกนั ภำยใต้กฎหมำยปัจจบุนั หรือในอนำคต หรือตำมข้อบงัคบัต่ำง ๆ
บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นีไ้ด้ทนัที 

(ซ) เมื่อหน่วยงำนหรือองคก์รของรัฐมีควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตังิำนของผู้ดแูลผลประโยชน์ว่ำมี
ควำมผิดหรือประมำทเลินเล่ออยำ่งร้ำยแรงและแจ้งให้บริษัทจดักำรทรำบหรือประกำศเป็นกำร
ทัว่ไปบริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นีไ้ด้ทนัที 

ในกรณีที่กองทนุจะด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ บริษัทจดักำรจะพจิำรณำด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
เก่ียวข้องประกำศก ำหนด เนื่องจำกพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ก ำหนดให้กองทนุรวมต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ในกรณีทีผู่้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้ำที่ลงตำมข้อ 
13.2 เงือ่นไขกำรเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องท ำหน้ำทีผู่้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไป
อย่ำงสมบรูณ์จนกว่ำจะจดักำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รำยใหม่หรือตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมถึงกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็น เพื่อให้กำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รำยใหมจ่นเสร็จสิน้ และภำยในเวลำอนัสมควรท่ีสำมำรถท ำงำนได้ต่อเนื่อง 

13.3  สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

ชื่อ   : ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ที่อยู่   : 977/3 อำคำร เอส.เอ็ม. ทำวเวอร์ ชัน้ 4  

ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท์  : 02-298-0821-7 

โทรสำร  : 02-298-0835 

หรือในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์รำยใหม่ บริษัทจดักำรจะจดัเก็บทรัพย์สินและเอกสำร
ส ำคญัของกองทนุรวมไว้ที่ส ำนกังำนของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมรำยใหม่ 

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นอสงัหำริมทรัพย์ บริษัทจดักำรจะท ำกำรเก็บรักษำเอกสำรสิทธิ
ในอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนได้แก่ โฉนดที่ดิน หรือหนงัสือรับรองกำรท ำประโยชน์ และสญัญำ
ซือ้ขำยอสังหำริมทรัพย์ สัญญำเช่ำ หรือสัญญำโอนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ หนังสือกรมธรรม์
ประกันภยัไว้ที่ส ำนกังำนของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ยกเว้นในกำรเก็บทรัพย์สินที่โดยสภำพ
ไม่สำมำรถเก็บรักษำไว้ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
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14.  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญช ี

ชื่อ                        :  นำยประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์ หรือ นำยเทอดทอง เทพมงักร หรือ  นำงสำวชมภนูชุ  
แซ่แต้ หรือ นำยไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

ที่อยู่  : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั 

   100/19 อำคำรว่องวำนชิ ชัน้ 14 ถนนพระรำม 9 

   เขตห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

โทรศพัท์   : 02-645-0080 

โทรสำร  : 02-645-0020 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัด กำร 
จะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

15.  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

ชื่อ  :          บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ วรรณ จ ำกดั 
ที่อยู่  :           เลขที่ 989 อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ชัน้ 9, 24 
                                        ถนนพระรำม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  

โทรศพัท์  :          02-659-8888 

โทรสำร  :          02-659-8860 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญำตให้บริกำรเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

16. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ าหน่าย 

บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยในภำยหลงัซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยบริษัทจดักำร
จะแจ้งกำรแต่งตัง้ผู้จัดจ ำหน่ำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบและจะติดประกำศไว้ ณ ที่เปิดเผยของ
บริษัทจดักำร 

17. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทนุ 

 บริษัทจัดกำรอำจแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนในภำยหลัง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนกำรขำยของกองทุนรวม และ
บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรแต่งตัง้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบและจะติดประกำศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของ
บริษัทจดักำร 
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18. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื่อ   :  บริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ ำกดั 
ที่อยู่   : 760/412 ซอยพฒันำกำร 38 
   ถนนพฒันำกำร เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท์  : 02-136-4512, 02-136-4516-17 
โทรสำร  : 02-136-4518 
 
ชื่อ   :  บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิสจ ำกดั 
ที่อยู่   :  972/1 อำคำรวรสบุิน ชัน้ 2 
   ถนนริมคลองสำมเสน แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท์  : 02-641-5157-61 
โทรสำร  : 02-641-5162-63 
ในกำรประเมินค่ำทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุนบริษัทจดักำรได้ท ำกำรแต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีอยู่ในบญัชีรำยชื่อที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จ ำนวน 2 
(สอง) รำย เพื่อท ำกำรประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีกองทนุจะลงทนุ 
อนึ่งบริษัทจดักำรจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีอยู่ในบญัชีรำยชื่อที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินค่ำหรือท ำกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สินของกองทนุรวม
ในครัง้ต่อไปโดยบริษัทจัดกำรจะไม่แต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินรำยใดรำยหนึ่งให้ท ำกำรประเมินค่ำ
อสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์เดียวกนั ติดต่อกนัเกิน 2 (สอง) ครัง้ 

19.    ที่ปรึกษาของกองทนุรวม  

บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้บคุคลหรือนิติบคุคลใดเป็นท่ีปรึกษำของกองทนุรวมในภำยหลงัทัง้นีบ้คุคลดงักล่ำวจะไม่มี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจลงทุนหรือจ ำหน่ำยหรือมีส่วนร่วมในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ 

19.1 ที่ปรึกษำซึ่งมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำแก่บริษัทจัดกำรเก่ียวกับกำรซือ้ ขำย เช่ำ หรือหำ
ประโยชน์ ในอสังหำริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิกำรเช่ำ หรือกำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์
ดงักล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุรวม 

 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษำของกองทุนรวมโดยที่บุคคล
ดังกล่ำวจะต้องมีหน้ำที่ คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนดทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

19.2 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่งมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำแก่บริษัทจดักำรเก่ียวกบักำรจดัตัง้ กำรระดม
เงินทุน กำรวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อกำรลงทุน ให้กับกองทุนรวม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ 
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เปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิกโดยที่บุคคลดงักล่ำวจะต้องมีหน้ำที่ คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่
กฎหมำยหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้องก ำหนด 

19.3 ที่ปรึกษำอื่นซึง่มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำแก่บริษัทจดักำรเก่ียวกบักำรจดัตัง้กองทนุรวมหรือกำร
จดักำรกองทนุรวม เช่น ที่ปรึกษำเฉพำะด้ำน ที่ปรึกษำกฎหมำย ที่ปรึกษำทำงวิศวกรรม เป็นต้น 

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากฎหมาย 
                ชื่อ   :    บริษัท วีระวงศ์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ำกดั 
                ที่อยู่   :    540 อำคำรเมอร์คิวร่ี ทำวเวอร์ ชัน้ 22 
                               ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
                โทรศพัท์ :     02-264-8000 
                โทรสำร  :       02-657-2222 

20.   การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่ระบไุว้ในข้อนีท้ัง้นี ้ในกรณีที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้  

20.1 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ และวันเวลาท าการ
เสนอขายหน่วยลงทนุ  

20.1.1  วิธีกำรขอรับหนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค ำขอเปิดบัญชี
กองทนุ  

 ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วย
ลงทนุส่วนสรุปข้อมลูส ำคญั หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ใบจองซือ้หน่วยลงทุน และใบ
ค ำขอเปิดบญัชีกองทุน ได้ที่บริษัทจดักำร ผู้จดัจ ำหน่ำย (ถ้ำมี) หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหน่วย
ลงทุน (ถ้ำมี) ภำยในระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนตำมที่ก ำหนดในหนังสือชีช้วนเสนอ
ขำยหน่วยลงทนุ  

20.1.2  วนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ  

วนัเวลำท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ  

20.2  วิธีการจองซือ้หน่วยลงทุน  

20.2.1 กำรก ำหนดรำคำขำยหรือรำคำจองซือ้หน่วยลงทนุ  
รำคำขำยหน่วยลงทนุ เท่ำกบั 10 บำท (สิบบำท) ต่อหน่วย 

20.2.2 วิธีกำรเสนอขำยหรือจองซือ้หน่วยลงทนุ  
 ในกรณีกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ ดงันี ้
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(1) เสนอขำยและจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) 
ของหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

(2) เสนอขำยและจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้ทั่วไปและผู้ จองซือ้ประเภทกองทุนเป็นจ ำนวน
รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

(3) เสนอขำยและจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้จองซือ้พิเศษ หรือเจ้ำของ ผู้ให้เช่ำ ผู้โอนสิทธิ
กำรเช่ำ หรือผู้ ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน  หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนั ดงัต่อไปนี ้

(ก)  เสนอขำยและจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดงักล่ำวรวมกันไม่เกินร้อยละ 
50 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  เว้นแต่เป็นกรณีเข้ำ
ข้อยกเว้นตำม (ข) และ (ค) ข้ำงล่ำงนี ้

(ข) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้พิเศษหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้รับกำรจัดสรรหน่วย
ลงทุนตำม (ก) แล้ว บริษัทจัดกำรจะเสนอขำยและจัดสรรหน่วยลงทุนใน
ส่วนของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทุนให้แก่บคุคลดงักล่ำวอีก
ไม่ได้ เว้นแต่เป็นกำรเสนอขำยและจดัสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจำกกำรจอง
ซือ้ของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ และ 

(ค)  ในก รณี ที่ เ จ้ ำขอ ง  ผู้ ใ ห้ เช่ ำ  ผู้ โอ น สิท ธิก ำรเช่ ำ  ห รือผู้ ใ ห้ สิ ท ธิ ใน
อสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดงักล่ำว ได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำม (ก) แล้ว บริษัทจดักำรจะเสนอ
ขำยและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภท
กองทุน ให้แก่บุคคลดังกล่ำวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นกำรเสนอขำยและจัดสรร
หน่วยลงทุนที่เหลือจำกกำรจองซือ้ของผู้ จองซือ้ทั่วไป  ผู้ จองซือ้ประเภท
กองทนุ และผู้จองซือ้พิเศษหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัตำม (ข) 

(4)  ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ทั่วไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทุนจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ครบตำม
อัตรำที่ก ำหนดใน (1) และ (2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือแก่บุคคลดังต่อไปนี  ้
ตำมล ำดบั 

(ก)  ผู้จองซือ้พิเศษ 

(ข)  เจ้ำของ ผู้ ให้เช่ำ ผู้ โอนสิทธิกำรเช่ำ หรือผู้ ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุนรวมทัง้เจ้ำของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บ
กินหรือสิทธิเหนือพืน้ดิน หรือเจ้ำของทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัสิทธิดงักล่ำว 

(ค)  บริษัทจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตำมวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับกำรจัดสรรหน่วย
ลงทนุ ให้ถือว่ำเป็นกำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลตำมวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 
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วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรำยสำมำรถจองซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรผู้ จัด
จ ำหน่ำย(ถ้ำมี) หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ได้ตำมวนัเวลำ ที่ระบุไว้ใน
หนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุนโดยจะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 
10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำท) และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บำท (หนึ่งพันบำท) โดย
ไม่จ ำกัดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะจองซือ้ต่อ 1 ใบจองซือ้ โดยผู้จองซือ้สำมำรถยื่นใบจอง
ซือ้รวมได้มำกกว่ำ 1 (หนึ่ง)ใบจองซือ้ 

(2) ผู้ จองซือ้จะต้องช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนจนเต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ให้แก่บริษัท
จดักำร ผู้จัดจ ำหน่ำย (ถ้ำมี)หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)พร้อมทัง้กรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบค ำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบจองซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน  

(3)  กรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 (สอง) คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4(ส่ี) คนถือหน่วยลงทุน
ร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้งชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน
ร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชี
กองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐำนะผู้จองซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ดี
หำกผู้จองซือ้ประสงค์เป็นอย่ำงอื่น บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยรำยเดียวมีกำรจองซือ้ผ่ำนใบจองซือ้หลำยใบ บริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิพิจำรณำน ำใบจองซือ้ดังกล่ำวมำรวมกันและจัดให้เหลือเพียงใบจองซือ้
เดียว  

(4) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐำนอยู่ในต่ำงประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภำระในเร่ืองของ
ข้อก ำหนด กฎระเบียบ และภำษีต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเอง  

(5)  ส ำหรับผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ  บัญชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ กบับริษัทจดักำร จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ บญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อน 

(6) เนื ่องจำกจะมีกำรน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ ในขณะที่จองซือ้ผู้ จองซือ้ที่มีบัญชีหลักทรัพย์
สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ว่ำจะให้น ำหน่วยลงทุนที่ได้รับกำรจัดสรรจำกกำร
จองซือ้หน่วยลงทุนฝำกไว้กับบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เพื่อเข้ำบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ของผู้ จองซือ้นัน้  ๆ ได้  

20.3  การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน  

(1) ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนสำมำรถช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดักำร ผู้จดัจ ำหน่ำยและ
รับประกนักำรจ ำหน่ำย หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) 
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 ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช ำระเงินค่ำซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่สั่งซือ้ ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัท
จดักำรจะเห็นสมควรก ำหนดเป็นประกำรอื่น  

 โดยวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ให้ช ำระด้วยกำรช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ หรือค ำสัง่หกับญัชี
ธนำคำร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดกำรยอมรับ โดยสั่งจ่ำยเพื่อเข้ำบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์หรือ
บญัชีกระแสรำยวนัในนำม “บญัชีจองซือ้กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี”้ 
หรือ บญัชีจองซือ้กองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด หรือ บัญชีอื่นใดตำมที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
ในกรณีที่ผู้ลงทุนช ำระเงินค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ จะต้อง
ช ำระภำยเวลำ 12.00 น. ก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุน หำกท ำกำรจองซือ้ใน
วนัท ำกำรก่อนวนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุน หลงั 12.00 น. ถึงวนัสิน้สดุระยะเวลำ
เสนอขำย ผู้จองซือ้จะต้องช ำระเงินคำ่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ ำนวนที่จองซือ้ โดยช ำระเป็นเงินสด
หรือเงินโอนเท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้จองซือ้หน่วยลงทุนท ำกำรจองซือ้ในวันท ำกำรที่
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้  

 ทัง้นี ้ในกรณีช ำระด้วยเช็ค ผู้จองซือ้ต้องระบุชื่อ ท่ีอยู่และหมำยเลขโทรศพัท์ของผู้จองซือ้ลงบน
ด้ำนหลงัของเช็คเพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ  

 กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอื่นท่ีมิใช่เงินสด ผู้จองซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจดักำรสำมำรถเรียกเก็บเงิน
ได้ก่อนระยะเวลำกำรเสนอขำยครัง้แรกจะสิน้สดุลง 

(2)  หลงัจำกที่บริษัทจดักำร ผู้จดัจ ำหน่ำย (ถ้ำมี) หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ได้รับ
กำรจองซือ้หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนจำกผู้จองซือ้แล้ว บริษัทจัดกำร ผู้จัด
จ ำหน่ำย (ถ้ำมี) หรือผู้ สนับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) จะออกส ำเนำใบจองซือ้หน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็นหลกัฐำน  

(3)  ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดรำฟต์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร
ซึง่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่จองซือ้ ไม่ว่ำด้วยเหตผุลใดก็ตำม บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้
จองซือ้หน่วยลงทนุท ำกำรจองซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรท่ีสำมำรถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีที่วันท ำกำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวัน และ/หรือ เวลำที่ล่วงเลยจำกช่วง
ระยะเวลำกำรเสนอขำยไปแล้ว บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้จองซือ้รำยนัน้  

ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือตัว๋แลกเงินธนำคำรดงักล่ำวถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงินจำกธนำคำรของผู้
จองซือ้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้รำยนัน้  

(4)  ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช ำระค่ำหน่วยลงทุนด้วยเงิน
จนเต็มค่ำจะหักกลบลบหนีก้ับบริษัทจัดกำรไม่ได้ 

(5)  ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ท ำกำรจองซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนเต็มตำม
จ ำนวนแล้วจะเพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้น
แต่จะได้รับอนมุตัิจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ   
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(6)  บริษัทจดักำรจะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรจองซือ้หน่วยลงทุนเก็บรักษำไว้ในบญัชีเงินฝำกที่บริษัท
จดักำรเปิดไว้เพื่อกำรรับช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ ซึง่ดอกผล (ถ้ำมี) ในช่วงดงักล่ำวทัง้หมดจะ
น ำเข้ำเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

20.4 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทนุ  

(1) ในระหว่ำงระยะเวลำก่อนปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกหำกบริษัทจดักำรประสงค์จะ
ยกเลิกกำรจดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมบริษัทจดักำรสำมำรถที่จะยุติกำรขำยหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมก่อนสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

 ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ส ำนักงำนทรำบกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง
ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติกำรขำยหน่วยลงทุนนัน้ และให้กำรอนุมัติให้จัดตัง้และจัดกำร
กองทนุรวมนัน้สิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้ส ำนกังำนทรำบ 

(2)  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับกำรจองซือ้หน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือ
บำงส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(2.1) กรณีที่กำรจองซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกว่ำ
จ ำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำรตำมที่ได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีเสนอขำย 

(2.2) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับ
ยกเว้นตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(2.3) กรณีที่เจ้ำของ ผู้ ให้เช่ำ ผู้ โอนสิทธิกำรเช่ำ และผู้ ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ ที่ กองทุน
รวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่ำวประสงค์จะจองซือ้หน่วย
ลงทนุรวมกนัเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

(2.4) กรณีที่ผู้ลงทุนต่ำงด้ำวประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้ำ) ของ
จ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด หำกเป็นกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมที่มีกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ในลกัษณะที่ส ำนกังำนประกำศก ำหนด 

(2.5) กรณีเอกสำรหรือข้อมูลที่บริษัทจัดกำรได้รับจำกผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตำม
ควำมเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน 

(2.6) กรณีบริษัทจัดกำรเกิดข้อสงสัยว่ำกำรซือ้หน่วยลงทุนของผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนไม่
โปร่งใส เช่น อำจเป็นกำรฟอกเงินเป็นต้น 

(2.7) ในกรณีที่มีเหตุไม่พึงประสงค์จนท ำให้บริษัทจัดกำรเห็นว่ำอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะลงทนุ มีมลูค่ำรวมกนัแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ำ) ของมลูค่ำเงินท่ีกองทุน
รวมระดมทุนได้หรือมูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนอำจไม่เป็นไป
ตำมที่คำดหมำยเช่นกำรเจรจำในกำรซือ้อสังหำริมทรัพย์บำงรำยกำรที่กองทุนรวม



กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้
 

111 
 

สนใจลงทุนไม่ประสบควำมส ำเร็จ หรืออำจเกิดเหตุสดุวิสยัหรือเหตุอนัไม่คำดหมำย
กับอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมคำดว่ำจะลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่
สำมำรถลงทุน / ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว เป็นต้น บริษัท
จดักำรสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำลดขนำดกองทนุรวม หรือยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุรวม 
โดยบริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรระงบักำรจองซือ้บำงส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือระงบั
กำรจดัสรรหน่วยลงทนุบำงส่วนหรือทัง้หมด แล้วแต่กรณี 

(2.8) บริษัทจดักำรอำจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรจองซือ้หน่วยลงทุนในบำงกรณีตำมที่
บริษัทจดักำรเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกองทุน
รวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่กำรจองซือ้หน่วยลงทุนอำจก่อให้เกิดปัญหำใน
กำรบริหำรกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่กองทุนรวม เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเป็น
กำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือควำม
รับผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริษัทจดักำรเป็นหลกั 

20.5 การคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน   

 บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีต่ำง ๆ ภำยใต้เงื่อนไข           
ที่ก ำหนดดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีที่ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนถูกปฏิเสธกำรจองซือ้ หรือไม่ได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่ำ
ทัง้หมดหรือบำงส่วน  

(2) กรณีที่บริษัทจัดกำรต้องยุติโครงกำรหลังจำกกำรสิน้สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหำกปรำกฏ
กรณีอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(2.1) จ ำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุได้ไม่ถึงร้อยละ 
50 (ห้ำสิบ)ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเว้นแต่เป็นกรณีตำมข้อ 
21.1 (3) (ข) และ (ค) 

(2.2) จ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้ผู้จองซือ้ได้ไม่ถึง 250 รำย (สองร้อยห้ำสิบ) 

(2.3) จ ำหน่ำยหน่วยลงทนุได้มีมลูค่ำน้อยกว่ำ 500,000,000บำท (ห้ำร้อยล้ำนบำท) 

(2.4) จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนด
ในข้อ 8.1 และ 8.2 

(2.5) จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุต่ำงด้ำวเกินกว่ำอตัรำที่ก ำหนดในข้อ 8.8 

(2.6) มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้ไม่เพียงพอที่จะลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 

(3) กรณีที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ตมีค ำสั่งให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมยุติโครงกำรหลังจำกกำรสิน้สดุระยะเวลำกำรเสนอ
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ขำย และ/หรือมีค ำสัง่ให้เพิกถอนกำรอนุมตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่น
ใดอนัมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ต้องยตุิโครงกำร 

(4) กรณีที่บริษัทจัดกำรประสงค์จะยกเลิกกำรจัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม และได้ยุติกำรขำย
หน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรได้รำยงำนให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต ทรำบกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวภำยใน 7 วนันบัแต่
วนัที่ยุติกำรขำยหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้กำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลงใน
วนัท่ีแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินท่ีได้รับ
จำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน 
โดยกำรโอนเงินหรือช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผู้จองซือ้ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกตำมสัดส่วนของเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนหรือภำยใน 14 วนันับแต่
วนัที่กำรอนุมัติให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมสิน้สดุลงตำม (4) ทัง้นี ้หำกเป็นกรณีกำรคืนเงินตำม (1) 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำร
จองซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) หกัเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ และ/หรือ รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม 

หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนัเนื่องจำกควำม
ผิดพลำดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอัตรำที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด นบัแต่วนัท่ีครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทช ำระเงินค่ำจองซือ้จนครบถ้วน 

20.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  

 ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดักำรมำก่อน
จะต้องเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำง  ๆ  
ในค ำขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบ ส่งให้
บริษัทจดักำร ผู้จดัจ ำหน่ำย (ถ้ำมี) หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) จนครบถ้วน  

เอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดักำรจะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณี ๆ ไป : (บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเรียกเอกสำรหลกัฐำนอื่น ๆ เพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร)  

 เอกสำรกำรเปิดบญัชีกองทนุ  

  1. กรณีบคุคลธรรมดำ  

-  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง หรือ  

-  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง หรือ  

-  ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง (เฉพำะกรณีชำวต่ำงประเทศ)  
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- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีปรำกฎชื่อและเลขประจ ำตวัประชำชน (ถ้ำม)ี พร้อมลงนำมรับรอง
ควำมถกูต้อง 

- ส ำเนำสมดุบญัชเีงินฝำก (หน้ำแรก) ส ำหรับกำรรับเงินปันผล หรือกำรรับช ำระเงินค่ำขำย
คืนหน่วยลงทนุ พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  

 2.  กรณีนิติบคุคล  

-  ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ อำยไุมเ่กิน 1 เดือนซึง่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
รับรองควำมถกูต้อง และ  

-  ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิ ซึง่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถกูต้อง และ  

-  ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถกูต้อง และ  

-  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล พร้อมลงนำมรับรอง
ควำมถกูต้อง และ  

- หนังสือมอบอ ำนำจกระท ำกำร ส ำหรับกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้ อื่นกระท ำกำรแทน 
พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจ อนึ่ง หำกหนงัสือมอบ
อ ำนำจกระท ำกำรเป็นฉบับส ำเนำ เอกสำรฉบับส ำเนำดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองโดย  
ผู้มอบอ ำนำจด้วย และ  

- บตัรตวัอยำ่งลำยมือชื่อของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  

- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีปรำกฎชื่อและเลขบตัรประจ ำตวัประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมแทนนิติบคุคล (ถ้ำม)ี พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 

3. กรณีบคุคลตำ่งด้ำว  

- เอกสำรหลกัฐำนกำรแสดงสถำนภำพกำรเป็นต่ำงด้ำว และถิ่นที่อยู่ และ/หรือเอกสำรอื่นใด
ตำมที่บริษัทจดักำรจะเห็นสมควร  

หมำยเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสำรท่ีมำจำกตำ่งประเทศ จะต้องมกีำรรับรองส ำเนำตำมแบบและวิธีกำรท่ี
บริษัทจดักำรเห็นสมควร 

-  ผู้ ลงทุนทุกรำยจะต้องให้กำรรับรองว่ำยินยอมที่จะผูกพันตำมข้อตกลงและข้อก ำหนด  
ต่ำง ๆ ตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำรนี ้และ/หรือตำมประกำศ ค ำสั่ง ระเบียบต่ำง ๆ ที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ประกำศ ก ำหนด ทัง้ที่ได้มีอยู่
ในปัจจบุนัและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภำยหน้ำ  
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21.  การจัดสรรหน่วยลงทนุ    

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสรรหน่วยลงทนุในกำรเสนอขำยครัง้แรกตำมหลกัเกณฑ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่ระบไุว้
ในข้อนี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มี
อ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำง
อื่น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้  

ภำยใต้หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบไุว้ในข้อนี ้บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้และได้ช ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนแล้ว ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ระบุในใบจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ ำนวนเงินที่
บริษัทจดักำรได้รับช ำระ บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตำมจ ำนวนเงินท่ีได้รับช ำระเป็นเกณฑ์ 

21.1 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเสนอขำยและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี  ้

(1) เสนอขำยและจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  25 ของหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

(2) เสนอขำยและจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทั่วไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทุนเป็นจ ำนวนรวมกันไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

(3) เสนอขำยและจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้จองซือ้พิเศษหรือเจ้ำของผู้ให้เช่ำผู้ โอนสิทธิกำรเช่ำหรือ
ผู้ให้สิทธิในอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัดงัต่อไปนี ้

(ก)  เสนอขำยและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่ำวรวมกันไม่เกินร้อยละ  50 (ห้ำ
สิบ) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีเข้ำข้อยกเว้น
ตำม (ข) และ (ค) ข้ำงล่ำงนี ้

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซือ้พิเศษหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทุนตำม (ก) 
แล้ว บริษัทจดักำรจะเสนอขำยและจดัสรรหน่วยลงทนุในส่วนของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้
จองซือ้ประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดังกล่ำวอีกไม่ได้  เว้นแต่เป็นกำรเสนอขำยและ
จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจำกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้ทั่วไปและผู้ จองซือ้ประเภท
กองทนุ และ 

(ค)  ในกรณีที่เจ้ำของ ผู้ให้เช่ำ ผู้โอนสิทธิกำรเช่ำ หรือผู้ให้สิทธิในอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทนุ
รวมจะลงทนุ หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักล่ำว ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ
ตำม (ก) แล้ว บริษัทจัดกำรจะเสนอขำยและจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ้
ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ ให้แก่บคุคลดงักล่ำวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นกำรเสนอ
ขำยและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจำกกำรจองซือ้ของผู้ จองซือ้ทั่วไป  ผู้ จองซือ้
ประเภทกองทนุ และผู้จองซือ้พิเศษหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัตำม (ข) 

(4)  ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ทั่วไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทุนจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ครบตำมอัตรำที่
ก ำหนดใน (1) และ (2) ให้จดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลือแก่บคุคลดงัต่อไปนี ้ตำมล ำดบั 
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(ก)  ผู้จองซือ้พิเศษ 

(ข)  เจ้ำของ ผู้ ให้เช่ำ ผู้ โอนสิทธิกำรเช่ำ หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนรวมทัง้เจ้ำของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพืน้ดิน  
หรือเจ้ำของทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัสิทธิดงักล่ำว 

(ค)  บริษัทจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ 

 

ในกรณีที่กลุ่มบคุคลเดียวกนัของบคุคลตำมวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ ให้ถือ
ว่ำเป็นกำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลตำมวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ เจ้ำของผู้ ให้ เช่ำผู้ โอนสิทธิกำรเช่ำและผู้ ให้ สิทธิใน
อสงัหำริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบคุคลดงักล่ำวรวมกันได้ไม่เกินกว่ำ 1 
ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

ทัง้นีผู้้ จองซือ้พิเศษหมำยควำมว่ำบุคคลตำมที่ได้ระบุไว้ในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่สน. 25/2552 เร่ืองหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำรจัดตัง้กองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์และผู้ จองซือ้ประเภทกองทุนหมำยควำมว่ำผู้จองซือ้พิเศษที่เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้

(ก)  กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

(ข)  กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

(ค)  กองทนุประกนัสงัคม 

(ง)  กองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ซึ่งเ ป็น
กองทนุรวมที่เสนอขำยหน่วยลงทนุต่อผู้ลงทนุเป็นกำรทัว่ไป 

 

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซือ้ทั่วไป และผู้จองซือ้ประเภทกองทุน 

ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปบริษัทจดักำรจะประชำสมัพนัธ์กำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนอย่ำงกว้ำงขวำงเพื่อให้มีกำรกระจำยข้อมูลเก่ียวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อ
ประชำชนอย่ำงแพร่หลำย 

ในกรณีที่มีบคุคลใดจองซือ้หน่วยลงทุนในส่วนท่ีเสนอขำยหน่วยลงทนุแก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปเพื่อน ำไปขำยต่อ
หรือเป็นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในบญัชีบริษทัหลกัทรัพย์แบบไม่เปิดเผยชือ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุบริษัทจดักำร
จะจดัให้มีข้อก ำหนดให้บคุคลนัน้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมวรรคหนึ่งและข้อ 21.2 (1) โดยอนโุลม 
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บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทั่วไปเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุเป็น
จ ำนวนรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเว้นแต่เป็นกรณีที่
ได้รับยกเว้นตำมข้อ 21.1 (3) (ข) และ (ค) ทัง้นี ้ภำยใต้หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

การจัดสรรรอบแรก 

(ก) ในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซือ้ทั่วไปทุกรำยจองซือ้รวมกันมีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 25 
(ยี่สิบห้ำ)  ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จอง
ซือ้ทัว่ไปทกุรำยตำมจ ำนวนที่จองซือ้ 

(ข) ในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีผู้จองซือ้ทัว่ไปทุกรำยจองซือ้รวมกนัมีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 25 
(ยี่สิบห้ำ) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและจ ำนวนผู้จองซือ้ทัว่ไปมีจ ำนวน
มำกเป็นผลให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทั่วไปทุกรำยตำมข้อ 
(ก) ข้ำงต้น บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้
จองซือ้ทัว่ไปโดยในกำรจดัสรรหน่วยลงทุนโดยวิธีดงักล่ำวในรอบแรกจะจดัสรรตำมจ ำนวนค่ำ
จองซือ้ขัน้ต ่ำของผู้ จองซือ้โดยใช้จ ำนวนค่ำจองซือ้ขัน้ต ่ำเป็นฐำนในกำรจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรำย  

การจัดสรรในรอบต่อ ๆ ไป 

ในรอบต่อ ๆ ไปบริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปข้ำงต้นท่ียงั
ไม่ได้รับกำรจดัสรรครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้โดยจะใช้ค่ำต ่ำสดุของมลูค่ำจองซือ้คงเหลือที่ยงัไม่ได้รับกำร
จดัสรรจำกรอบที่แล้วเป็นฐำนในกำรจัดสรรหน่วยลงทุนในรอบต่อไปโดยจะท ำกำรจดัสรรหน่วยลงทุน
โดยวนเป็นรอบไปเร่ือย ๆ จนกว่ำจะครบตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขำยและส ำหรับกำรจัดสรรใน
รอบสุดท้ำยหำกมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรรให้แก่ผู้ จองซือ้ทั่วไปทุกรำยบริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำจัดสรรปรำกฏโดยวิธีสุ่มรำยชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (random) และ/หรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะ
เห็นสมควร 

โดยหำกผู้จองซือ้ท ำกำรจองซือ้โดยใช้บัญชีกองทุนหรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 บัญชีบริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเท่ำนัน้ 

ในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรำยจองซือ้รวมกนัมีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 25 และจ ำนวน
หน่วยลงทนุท่ีผู้จองซือ้ประเภทกองทนุทุกรำยจองซือ้รวมกนัมีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดบริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ จองซือ้ทั่วไปและผู้จองซือ้
ประเภทกองทนุทกุรำยตำมจ ำนวนที่จองซือ้อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุ
รำยจองซือ้รวมกันมีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) แต่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้จองซือ้ประเภทกองทุน
ทกุรำยจองซือ้รวมกนัมีจ ำนวนเกินร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
บริษัทจัดกำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทั่วไปทุกรำยตำมจ ำนวนท่ีจองซือ้และสงวนสิทธ์ิท่ีจะ 
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จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ประเภทกองทุนตำมสดัส่วนของจ ำนวนที่จองซือ้ซึ่งเมื่อรวมกับจ ำนวน
หน่วยลงทุนที่จองซือ้และจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปจะมีจ ำนวนหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำ
สิบ) ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

นอกจำกนีใ้นกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรำยจองซือ้รวมกนัมจี ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 25 
(ยี่สิบห้ำ) และจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซือ้ประเภทกองทุนทกุรำยจองซือ้รวมกันมีจ ำนวนมำกกว่ำร้อย
ละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและจ ำนวนผู้จองซือ้ทั่วไปมีจ ำนวน
มำกเป็นผลให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทุกรำยตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น
บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทั่วไปเป็นจ ำนวนร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) และผู้ จองซือ้
ประเภทกองทนุตำมสดัส่วนของจ ำนวนที่จองซือ้เป็นจ ำนวนร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของจ ำนวนหน่วยลงทุน
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดโดยจะด ำเนินกำรจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของข้อ (ข) ดังกล่ำวข้ำงต้น อนึ่งในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ จองซือ้ทั่วไปทุกรำยจองซือ้
รวมกนัมีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้จองซือ้ประเภทกองทุนทุกรำย
จองซือ้รวมกันมีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดและ
จ ำนวนผู้จองซือ้ทัว่ไปมีจ ำนวนมำกเป็นผลให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้
ทัว่ไปทุกรำยตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปเป็นจ ำนวนร้อยละ 25(ยี่สิบ
ห้ำ) และจะน ำหน่วยลงทุนท่ีเหลือจำกกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้ประเภทกองทุนซึ่งจองซือ้ไม่ถึงร้อยละ 25 
(ยี่สิบห้ำ) มำรวมจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปพร้อมกันทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ จองซือ้ทั่วไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของข้อ (ข) ดังกล่ำวข้ำงต้นโดยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทั่วไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทุนในสองกรณีดังกล่ำวในย่อหน้ำนีจ้ะมีจ ำนวน
หน่วยลงทนุรวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

อย่ำงไรก็ดีในกรณีที่มีหน่วยลงทนุเหลือจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุจำกกำรจดัสรรให้กบัผู้จองซือ้พิเศษ
และ/หรือเจ้ำของผู้ ให้เช่ำผู้ โอนสิทธิกำรเช่ำหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันตำมข้อ 21.1 (3) (ก) ให้บริษัทจดักำรมีดุลพินิจจดัสรรหน่วยลงทุนที่เหลือให้แก่ผู้จองซือ้
ประเภทกองทุน (ถ้ำมี) จนครบจ ำนวนก่อนจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทั่วไป หรือจัดสรรตำมวิธีกำรอื่นใดที่
บริษัทจดักำรเห็นสมควร 

(1)  ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุรวม หรือ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือชื่อเสียงหรือควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยของ
บริษัทจัดกำรบริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรือ
ทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำ  

(2)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลกำร
จดัสรรหน่วยลงทนุของผู้จองซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่ำนัน้ โดยบริษัทจดักำร 

              และ/หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษีให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณีย์ ภำยใน 15 (สิบห้ำ) 
วนัท ำกำรนบัแต่วนัเสร็จสิน้กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 



กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้
 

118 
 

21.2   ข้อจ ากดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ    

ข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไปตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกำศ ก ำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่ำงอื่นบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที ่จะ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้  

ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ได้ก ำหนดไว้ดังนี  ้

(1) ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุต่อผู้จองซือ้ทัว่ไปบริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้  

(1.1) บริษัทจดักำรจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดเกินกว่ำ 1 ใน 
3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก)   เป็นกำรจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดให้แก่บคุคลใดบคุคลหน่ึงดงัต่อไปนี ้

1.   กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กองทนุประกนัสงัคม กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
หรือกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

2.   นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยซึ่งไม่อยู่ภำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้
นิติบุคคลเช่น ธนำคำรออมสิน ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลนิธิ หรือวัด 
เป็นต้น 

3.   บคุคลอื่นใดที่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนเมื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 

(ข)   เป็นกำรจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้
ตำมสญัญำรับประกนักำรจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน
จะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนรับหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว 

(1.2)   บริษัทจดักำรจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่เจ้ำของ ผู้ให้เช่ำ ผู้ โอนสิทธิกำรเช่ำ และผู้ ให้สิทธิ
ในอสงัหำริมทรัพย์ ที่กองทนุรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่ำว รวมกนั
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

(1.3) บริษัทจดักำรจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้กบัผู้ลงทนุต่ำงด้ำวเกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด หำกเป็นกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีกำร
ลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้  
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(1) มีกำรลงทนุเพื่อให้ได้มำซึง่สิทธิในท่ีดินตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน หรือ 

(2) มีกำรลงทุนเพ่ือให้ได้มำซึ่งกรรมสิทธ์ิในอำคำรชุด ทัง้นี ้เมื่อค ำนวณพืน้ท่ีห้องชุดท่ี
กองทนุรวมจะลงทนุรวมกบัพืน้ที่ห้องชดุที่ถือกรรมสิทธ์ิโดยผู้ลงทุนต่ำงด้ำวในอำคำร
เดียวกนัอยู่ก่อนแล้วคิดเป็นสดัส่วนเกินร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้ำ) ของพืน้ท่ีห้องชดุทัง้หมด
ในอำคำรชดุนัน้ 

ในกำรนี ้บริษัทจดักำรจะแต่งตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ โดยให้ปฎิบตัิให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด
ไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม และตำมหลักเกณฑ์ของประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ที่ สน.25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรจัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์ เก่ียวกับกำรควบคุมกำรถือหน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนต่ำงด้ำว ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง มิให้ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้ำ)ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดโดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้มีหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งทรำบถึง
เกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกำรถือครองหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่ำงด้ำว 
และขอให้บริษัทหลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งให้บริษทัจดักำรทรำบในวนัท ำกำรถดัไปทกุครัง้หำกมีผู้
ลงทุนต่ำงด้ำวซือ้หรือขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลกัทรัพย์ได้ เพื่อให้บริษัทจดักำรทรำบสดัส่วน
กำรถือครองหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่ำงด้ำวเมื่อเกิดกำรเปล่ียนแปลงเป็นรำยวัน นอกจำกนี ้
หำกมีกำรโอนหน่วยลงทุนระหว่ำงผู้ลงทุนไทยให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุต่ำงด้ำว หรือผู้ลงทุนต่ำงด้ำว
โอนให้ผู้ลงทุนไทย หรือระหว่ำงผู้ลงทุนต่ำงด้ำวด้วยกัน จะต้องด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจัดกำร ท ำให้บริษัทจัดกำรทรำบสัดส่วนกำรถือครองของผู้ลงทุนต่ำงด้ำวเช่นกัน ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะปฎิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุท่ีจะมผีลท ำให้กองทนุรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเป็นผู้
ลงทุนต่ำงด้ำวถือหน่วยเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนด โดยพิจำรณำให้สิทธิกำรถือครองหน่วยลงทุน
ตำมล ำดบัก่อนหลงัของกำรถือครองหน่วยลงทนุของผู้ลงทนุต่ำงด้ำว 

(2) ในกำรเสนอขำยและจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้จองซือ้พิเศษ หรือเจ้ำของผู้ให้เช่ำ ผู้ โอนสิทธิกำร
เช่ำหรือผู้ ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันบริษัท
จดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้   

(ก) เสนอขำยและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่ำวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 (ห้ำ
สิบ) ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดให้แก่บคุคลดงักล่ำว ตำมที่ได้มี
กำรระบุชื่อหรือลกัษณะของผู้ที่จะได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทุนกรณีดังกล่ำวไว้อย่ำง
ชดัเจนในโครงกำรและหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมลูส ำคญัเว้น
แต่เป็นกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้พิเศษได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทุนตำม (ก) แล้ว บริษัทจัดกำรจะ
เสนอขำยและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ้ทั่วไปให้แก่บุคคลดังกล่ำวอีก
ไม่ได้ เว้นแต่เป็นกำรเสนอขำยและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจำกกำรจองซือ้ของ  
ผู้จองซือ้ทัว่ไป 
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(ค) ในกรณีที่ เจ้ำของ ผู้ ให้เช่ำ ผู้ โอนสิทธิกำรเช่ำ หรือผู้ ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ 
 ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่ำว ได้รับกำรจดัสรร
หน่วยลงทุนตำม (ก) แล้วบริษัทจดักำรจะเสนอขำยและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน
ของผู้จองซือ้ทัว่ไปให้แก่บุคคลดงักล่ำวอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นกำรเสนอขำยและจัดสรร
หน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ้ทัว่ไปที่เหลือจำกกำรจองซือ้ของผู้ จองซือ้ทัว่ไป และ 
ผู้จองซือ้พิเศษตำม (ข)  

ในกรณีที่อสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพืน้ดิน บริษัท
จดักำรจะน ำหลกัเกณฑ์กำรจดัสรรหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่งมำใช้บงัคบักับเจ้ำของที่ดินหรือ
ทรัพย์สินท่ีเก่ียวกบัสิทธิดงักล่ำวด้วย   

22. การเพิ่มเงนิทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 

22.1 ในกำรเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม หำกกองทุนรวมยังมิได้แปลงสภำพเป็นกองทรัสต์ บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 50/2556 เร่ือง กำรแปลงสภำพ
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ให้เป็นกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือตำมประกำศหรือ
กฎเกณฑ์ฉบบัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลบงัคบัใช้อยู่ ณ ปัจจบุนั โดยมีแนวทำงดงัต่อไปนี ้

(1) ขอมติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(ก) กำรแปลงสภำพและแผนกำรแปลงสภำพเป็นกองทรัสต์ 

(ข) กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัและโครงกำรจดักำรกองทนุรวม (ถ้ำมี) 

(ค) กำรเลิกกองทนุรวม 

(ง) กำรแต่งตัง้ผู้จดักำรกองทรัสต์และทรัสตีของกองทรัสต์ 

(2) มติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนตำม (1) (ก) – (ค) ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด และในกรณีตำม (1) (ง) ต้องได้รับมติด้วยคะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ทัง้นี ้ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ลงมติ 

(3) เมื่อได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ ซึง่ต่อไปจะเข้ำเป็นผู้จดักำรกองทรัสต์เมื่อ
มีกำรก่อตัง้กองทรัสต์แล้วจะเป็นผู้ ยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสต์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนด โดยหำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต
ให้เสนอขำยหน่วยทรัสต์แล้ว ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ต้องด ำเนินกำรก่อตัง้ทรัสต์ด้วยกำรก่อสิทธิในทำง 
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ทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีได้รับอนญุำต  โดยกระท ำผ่ำนกำรเข้ำท ำ
สัญญำที่มีข้อผูกพันว่ำผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะด ำเนินกำรเพื่อให้กองทรัสต์ได้มำซึ่งทรัพย์สินของ
กองทนุรวมที่แปลงสภำพ โดยแลกเปล่ียนกบักำรท่ีกองทรัสต์จะจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
ทัง้หมดให้แก่กองทนุรวมนัน้  

 บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้ทรัพย์สินและภำระของกองทุนรวมตกได้แก่กองทรัสต์ โดย
แลกเปล่ียนกับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์นัน้ ในกำรส่งมอบทรัพย์สินและภำระของ
กองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์  ให้บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพื่อให้ทรัสตีของ
กองทรัสต์มีสิทธิหน้ำที่โดยสมบรูณ์ และส่งมอบเอกสำร หลกัฐำน และข้อมลูที่เก่ียวข้องเพื่อให้
ผู้จดักำรกองทรัสต์และทรัสตีสำมำรถท ำหน้ำที่ต่อไปได้  ทัง้นี ้ในกำรส่งมอบดงักล่ำว ให้บริษัท
จดักำรจดัท ำและส่งหนงัสือรับรองควำมถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบ  

 ผู้จดักำรกองทรัสต์ต้องส่งมอบหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ทัง้หมดของกองทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม 
เพื่อแลกเปล่ียนกบัทรัพย์สินและภำระของกองทนุรวม 

(4) เมื่อมีกำรโอนทรัพย์สินและภำระของกองทุนรวมไปยังกองทรัสต์แล้ว บริษัทจดักำรจะท ำกำร
เลิกกองทุนรวมภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีมีกำรโอนทรัพย์สินและภำระของกองทนุรวมไปยงั
กองทรัสต์ โดยก่อนกำรเลิกกองทุนรวม บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรยกเลิกกองทุนรวมต่อผู้ลงทุน 
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(5) บริษัทจัดกำรท ำหน้ำที่ช ำระบัญชีกองทุนรวมหรือประสำนงำนกับผู้ช ำระบัญชีเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรช ำระบญัชี โดยจะต้องด ำเนินกำรช ำระบัญชีให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วนันับแต่วัน
เลิกกองทุนรวม เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุ
จ ำเป็นและสมควร 

22.2 เมื่อกองทุนรวมแปลงสภำพเป็นกองทรัสต์แล้วและมีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรเพิ่มทุน ผู้ จัดกำร
กองทรัสต์จะเป็นผู้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนตำมรำยกำรเก่ียวกบักำรเพิ่มทนุของกองทรัสต์ที่ได้ระบไุว้ในสญัญำ
ก่อตัง้ทรัสต์ โดยมีแนวทำงในกำรเพิ่มทุนตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 
เร่ืองข้อก ำหนดเก่ียวกับรำยกำรและข้อควำมในสัญญำก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรัพย์ (หรือตำมแนวทำงที่ประกำศขึน้ใหม่โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกฎเกณฑ์
และกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง) ดงันี ้

(1) กำรเพิ่มทุนของกองทรัสต์จะกระท ำได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่อตัง้
กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
พระรำชบญัญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่
ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
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(2) ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(2.1) กำรเพิ่มทุนโดยเสนอขำยหน่วยทรัสต์เป็นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
บำงรำย ต้องไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่ำร้อยละสิบของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัค้ำนกำร
เพิ่มทนุ 

(2.2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป  
ให้กระท ำได้เฉพำะกรณีที่แสดงไว้อย่ำงชัดเจนว่ำกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะ
เป็นไปตำมอัตรำและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเปิดเผย
สำรสนเทศ และกำรปฏิบตัิกำรใด ๆ เก่ียวกับกำรเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดย
อนุโลม และตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดในรำยละเอียด
เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในทำงปฏิบตัิ (ถ้ำมี)  รวมทัง้มีข้อก ำหนดให้กำรเพิ่มทุนต้อง
กระท ำให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติให้
เพิ่มทนุ 

(3) ในกรณีที่เป็นกำรเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติม ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบหรือ
สอบทำน (กำรท ำ Due Diligence) ข้อมลูและสญัญำต่ำงๆ  ได้รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตีว่ำ
เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสัญญำก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมำยที่เก่ียวข้องแล้ว ได้จัดให้มีกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหลกั และได้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด  หำกมีกำรได้มำซึง่ทรัพย์สินหลกัที่มีมลูค่ำตัง้แต่ร้อยละสิบของมลูค่ำทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ขึน้ไป ต้องได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำร (board of directors) ของผู้จดักองทรัสต์
ด้วย แต่หำกมีกำรได้มำซึง่ทรัพย์สินหลกัที่มีมลูค่ำตัง้แต่ร้อยละสำมสิบของมลูค่ำทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

23. การลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

23.1 ในกรณีที่กองทนุรวมมีสภำพคล่องส่วนเกินจำกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลำยกรณีดงัต่อไปนี ้ บริษัทจดักำร
จะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำจ่ำยสภำพคล่องส่วนเกินดงักล่ำวให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ โดยกำรลดเงินทนุ
จดทะเบียนของกองทนุรวมเท่ำนัน้   

(1)   กองทุนรวมมีเงินลงทุนท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์(ไม่
รวมก ำไร) 

(2)   มลูค่ำอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน หรือมีไว้ลดลงจำกกำร
ประเมินค่ำหรือสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน 

(3)   กองทนุรวมมีรำยกำรทำงบญัชีที่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยรอกำรตดับญัชีซึง่ทยอยตดัจ่ำย   
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23.2 ในกำรลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะลดมูลค่ำของหน่วยลงทุนและปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี ้    

(1)  บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุยพินิจในกำรลดเงินทนุจดทะเบียน 

(2) ด ำเนินกำรเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำร
โอนหน่วยลงทนุทัง้นี ้เงินท่ีเฉล่ียคืนดงักล่ำวมิให้หกัออกจำกก ำไรสะสมของกองทนุรวม   

(3)  ยื่นค ำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส ำนักงำนภำยใน 5 วัน ท ำกำรนับแต่วันที่
ด ำเนินกำรเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมแบบที่จัดไว้ในระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(4)   จัดให้มีข้อมูลเก่ียวกับกำรลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
จดักำรและรำยงำนประจ ำปีของกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีข้อมลูตำมที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

  เงื่อนไขเพิ่มเติม:             

ส ำหรับเงื่อนไขของ“กำรลดเงินทนุจดทะเบียน”ข้ำงต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรก.ล.ต. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้ 

 
ในกรณีที่กองทุนรวมถูกแปลงสภำพเป็นกองทรัสต์ กำรลดทุนจดทะเบียนจะเป็นไปตำมประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีแนวทำงดงัต่อไปนี ้

 (1)  กำรลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์จะกระท ำได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่ อตัง้
ก อ งท รัส ต์  แล ะบ ทบัญ ญั ติ แ ห่ งพ ระรำชบัญ ญั ติ ห ลั ก ท รัพ ย์ และตล ำดหลั ก ท รัพ ย์  
พ.ศ. 2535  พระรำชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกำศ กฎ หรือ
ค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 

(2) ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้ลดทนุช ำระแล้ว 

(3)  ด ำเนินกำรลดทนุช ำระแล้วด้วยวิธีกำรลดมลูค่ำหน่วยทรัสต์ให้ต ่ำลงเท่ำนัน้ 

(4)  เฉล่ียเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
หน่วยทรัสต์  โดยค ำนวณมลูค่ำหน่วยทรัสต์ที่ใช้ในกำรลดทนุช ำระแล้วจำกมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่วยทรัสต์  ทัง้นี ้เงินที่เฉล่ียคืนต้องมิได้มำจำกเงิน
ก ำไรของกองทรัสต์ 
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24.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ  

24.1 รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ: ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
อำจร้องขอต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ บริษัทจดักำรเพื่อให้ออกใบหน่วยลงทุน ตำมข้อ 24.2 
(4) (4.1) 

24.2 เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ  

1) โครงกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนท ำกำรบันทึกชื่อผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนที่ได้รับกำรจัดสรรหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมรำยละเอียดใน 
"ใบค ำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน" และ "ใบจองซือ้หน่ วยลงทุน" 
เมื่อผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว 

2) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะท ำกำรน ำหน่วยลงทนุฝำกเข้ำบญัชหีลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้หรือของ
บคุคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรเพื่อผู้จองซือ้ ที่มีอยู่กับบริษัทสมำชิกของบริษัท ศนูย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมที่ผู้จองซือ้แสดงควำมจ ำนงไว้ในใบจองซือ้หน่วย
ลงทนุ 

3) ในกรณีของกำรน ำหน่วยลงทนุฝำกเข้ำบญัชีหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ผ่ำนนำยหน้ำค้ำหลกัทรัพย์
(Broker) หรือกำรน ำหน่วยลงทุนฝำกเข้ำบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลที่ได้รับแต่งตัง้จำกบริษัท
จัดกำรเพื่อผู้จองซือ้นัน้ นำยหน้ำค้ำหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้ดังกล่ำวจะเป็น 
ผู้ออกหลักฐำนต่ำง ๆ เพื่อแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตำม
ระบบงำนของแต่ละแห่ง  

4) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเฉพำะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ โดยผู้ ร้องขอจะต้อง
ด ำเนินกำรดงันี ้ 

(4.1)  กรอกรำยละเอียดในใบค ำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จำกนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุ  

(4.2)  ยื่นใบค ำขอให้ออกใบหน่วยลงทนุพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบหน่วยลงทนุต่อ
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 26 "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียก
เก็บจำกผู้จองซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  

(4.3)  นำยทะเบียนหน่วยลงทนุโดยได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบ
หน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกใน
ใบค ำขอ ส ำหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจ ำนวนหน่วยลงทนุในใบค ำขอมำกกว่ำ
จ ำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือบริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
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ให้ออกใบหน่วยลงทุนส ำหรับหน่วยลงทุนจ ำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึก
โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(4.4)  ใบหน่วยลงทุนที่ออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีรำยกำรตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนดซึ่งจะระบุชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลำยมือชื่อ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัทจดักำรและประทบัตรำส ำคญั หรือจะต้องมี
ลำยมือชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์จะอนุญำตให้ท ำได้ 
จึงจะถือว่ำใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตำมกฎหมำย 

25.  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษาของกองทนุรวม  และ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ 

25.1  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

25.1.1 สิทธิของบริษัทจดักำร  

1) สิทธิในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์กำรลงทุน และข้อจ ำกัดกำรลงทุน ตลอดจนโครงกำรที่ได้รับอนุมตัิ ทัง้นี ้
รวมถึงข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุกบับริษัทจดักำร และสญัญำต่ำง 
ๆ ได้ท ำขึน้  

2)  สงวนสิทธิที่จะไม่อนุญำตให้มีกำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่กำรโอนหน่วยลงทนุนัน้เป็น
กำรขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หนังสือเวียนที่หน่วยงำนที่มี
อ ำนำจตำมกฎหมำยได้  ประกำศ ก ำหนด และ/หรือกรณ ีที ่เป็นกำรข ัดต ่อ
ข้อก ำหนดที่ได้ระบไุว้ในโครงกำรนี ้ 

3)  สิทธิในกำรลำออกจำกกำรท ำหน้ำที่เป็นบริษัทจัดกำรกองทุนรวมให้กับกองทุนรวม 
และ/หรือเลิกโครงกำร ตำมข้อ 25.1.1 (5) และข้อ 25.1.3   

4) สิทธิในกำรยบัยัง้พิเศษ (veto right) ส ำหรับกำรด ำเนินกำรหรือกำรตดัสินใจใด ๆ ของ
คณะกรรมกำรลงทุน หรือกำรลงมติใด ๆ  ของผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร
หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร ที่ขัดต่อกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยำบรรณ 
และ/หรือโครงกำร หรือ เป็นเหตุให้บริษัทจดักำรอำจเสียชื่อเสียงหรือได้รับควำมเสียหำย 
หรือขดัต่อประโยชน์ของกองทนุรวม 

5) สิทธิในกำรด ำเนินกำรจดักำร ในกรณีต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

-  สิทธิที่จะเลิกโครงกำร/ยุติโครงกำรและ/หรือกองทุนรวม เฉพำะในกรณีที่บ ริษัท
จัดกำรบอกกล่ำวกำรลำออกจำกกำรเป็นบริษัทจัดกำรกองทุนรวมให้แก่กองทุน
รวมตำมก ำหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้จนครบถ้วน แต่กองทุนรวมไม่สำมำรถ
จดัหำบริษัทจดักำรอื่นใดมำรับหน้ำที่ได้ภำยในก ำหนดเวลำ 
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-  สิทธิในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร และ/หรือ ตำมที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่น
ใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยประกำศ ก ำหนด อนมุตัิ เห็นชอบ ผ่อนผนั หรือสัง่กำร  

-  สิทธิในกำรแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงโครงกำร กรณีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงำนอื่นใดทีม่ีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
ได้มีกำรเปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด อนุมตัิ เห็นชอบ ผ่อนผัน 
และ/หรือสัง่กำรเป็นอย่ำงอื่น 

- สิทธิที่จะด ำเนินกำรขำย / จ ำหน่ำย / จ่ำย /โอน ทรัพย์สินบำงส่วนหรือทัง้หมด
ของกองทนุ ตำมที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทนุรวมเกิดปัญหำขำดสภำพคล่อง 

- สิทธิในกำรจัดกำรกองทุนรวม เพื่อให้บรรลซุึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและ
รักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้นีจ้ะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย
หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

6) สิทธิในกำรสั่งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ แก้ไข
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์และ/หรือผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้เป็นไป
ตำมที่กฎหมำยประกำศก ำหนด  

7)  สิทธิในกำรรับค่ำธรรมเนียมในกำรจดักำรกองทุนรวม และค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย 
และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร  

8)  สิท ธิอื่นใดตำมพระรำชบัญญั ติหลักทรัพย์ และตลำดหลักท รัพย์  ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมำย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 

25.1.2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร  

ในกำรจัดกำรกองทุนรวม บริษัทจัดกำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรและ
บริหำรกองทุนรวมให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี ้ 

1) การบริหารกองทนุรวม  

1.1) จัดกำรกองทุนรวมให้เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และข้อผูกพันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบตัิหน้ำที่ตำมบทบญัญัติในมำตรำ 125 และ
ข้อก ำหนดอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องแห่งพระรำชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 อย่ำงเคร่งครัด  
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1.2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่ำงผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรสัญญำแต่งตัง้
ผู้ด ูแลผลประโยชน์ และหน ังสือชี ช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน โดยมี
สำระส ำคัญไม่ต่ำงจำกร่ำงข้อผูกพัน ร่ำงสัญญำ และร่ำงหนังสือชีช้วน
เสนอขำยหน่วยลงทุน ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำน 

1.3) จดัส่ง แจกจ่ำย และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนท่ีเป็นปัจจบุนัและรำยละเอียดของ
โครงกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

(ก) ก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชำชนให้
บริษัทจ ัดกำรจ ัดส่งหนังสือชี ช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุนให้
ส ำน ักงำนไม่น้อยกว่ำ  1ว ันท ำกำรก่อนกำรเริ่มจ ัดส่งหรือ
แจกจ่ำยหนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุนให้แก่ประชำชน
และให้จัดส่งเอกสำรดังกล่ำวผ่ำนระบบรับและเผยแพร่ข้อมูล
หนังสือชีช้วนและกำรรำยงำนของกองทุนรวม (Mutual Fund 
Report and Prospectus (MRAP)) ของส ำนักงำนด้วย และ
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่ำว ให้บริษัทด ำเนินกำรให้
ข้อมูลที ่จ ัดส่งนัน้มีข้อมูลที ่เป็นปัจจุบ ันโดยไม่ช ักช้ำและให้
กระท ำผ่ำนระบบงำนข้ำงต้นด้วย 

(ข)   ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องจดัให้มี
กำรแจกจ่ำยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญเก่ียวกับหน่วยลงทุน และ
กองทุนรวมให้แก่ผู้ ลงทุนอย่ำงเพียงพอส ำหรับข้อมูลที่ เป็น
รำยละเอียดโครงกำร ให้บริษัทเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ลงทนุตรวจดหูรือ
ร้องขอได้ ทัง้นี ้ข้อมลูดงักล่ำวต้องเป็นปัจจบุนั 

 (ค)   เมื่อระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจดักำร
จะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุนส่วนข้อมลูโครงกำรไว้ 
ณ ท่ีท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจดูได้ และจัดส ำเนำให้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หำกมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรบริษัท
จัดกำรจะด ำเนินกำรแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวให้ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบโดยไม่ชักช้ำ และไม่เกิน 10 (สิบ)
วันท ำกำรนับตั ง้แต่วันถัดจำกวันที่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำร แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้จนกว่ำจะเลิกกองทนุรวม 

1.4) ในกรณีที่บริษัทจดักำรประสงค์จะตัง้บริษัทจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุเป็นผู้ท ำ
หน้ำที่ในกำรจัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจ ำหน่ำย
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หน่วยลงทุนดังกล่ำวต้องไม่มีควำมสัมพันธ์กับเจ้ำของ ผู้ ให้เช่ำ ผู้ โอนสิทธิ
กำรเช่ำ และผู้ ให้สิทธิในอสงัหำริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลกัษณะ
ของกำรเป็นบคุคลเดียวกนั 

1.5)  น ำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื ่น 
รวมทัง้กำรหำผลประโยชน์ กำรซือ้ เช่ำ จ ำหน่ำย โอนสิทธิกำรเช่ำ ขำย 
สั่งโอนและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหำริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่นที่ลงทุนไว้ ตำมนโยบำย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีกำรที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดยจะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์
ของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.ด้วย  

1.6) ในกรณีที่ปรำกฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดกำรว่ำมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่ำ 1 ใน 3ของจ ำนวน
หน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

1.7)  ด ำเนินกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรและ/หรือด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

1.8)  จัดสรรผลก ำไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตำมหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร และเป็นไปตำมที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

1.9) จดัให้มีกำรประเมินค่ำทรัพย์สินตำมข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

1.10) จดัให้มีกำรประกันภัยของกองทุนรวมตำมข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ของ
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

1.11) จดัให้มีกำรตรวจตรำสภำพอสงัหำริมทรัพย์ ตำมข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์
ของประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต  

1.12) ส่งมอบเอกสำรหลกัฐำนและข้อมลูต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเป็นต้องใช้ใน
กำรประเมินค่ำหรือสอบทำนกำรประเมินค่ำตำมที่บริษัทประเมินค่ำ
ทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่บคุคลดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท
ประเมินค่ำทรัพย์สินในกำรส ำรวจอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ได้มำจำกกำรลงทนุเพื่อกำรประเมินค่ำ 
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(2) ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมำยจำกผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ในกำรเข้ำตรวจสภำพอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ได้มำจำกกำรลงทุนตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ 

1.13) จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ถือ
หน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 (สิบ) ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีกำรจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

1.14) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือ วิธีจัดกำรกองทุนรวม ตำม
ข้อก ำหนด เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ ท่ีระบไุว้ในโครงกำร  

1.15) กระท ำนิติกรรมสญัญำใด ๆ  ในนำมของกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดักำรกองทนุ
รวมมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตของกฎหมำย  

1.16)  ปฏิบตัิกำรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษำไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย
หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1.17)  ด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวม ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร  

2)  การรับและจ่ายเงินของกองทนุรวม  

จดัให้มีกำรรับจ่ำยค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร  

3)  การแต่งตัง้บคุคลใด ๆ เพือ่การจดัการกองทนุรวม 

3.1)  จดัให้มีคณะกรรมกำรลงทนุ (ถ้ำมี) 

3.2)   แต่งตัง้บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
เพื่อท ำหน้ำที่ดงัต่อไปนี ้   

(3..2.1)   ผู้จัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เพื่อท ำหน้ำที่ตัดสินใจลงทุน
หรือจ ำหน่ำยไปซึง่อสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

(3.2.2)   ผู้จดักำรกองทุนรวมเพื่อท ำหน้ำที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ ำหน่ำยไป
ซึ่งทรัพย์สินตำมข้อ 4.2 เพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุน
รวม 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะประกำศรำยชื่อผู้ จัดกำรกองทุนรวม
อสงัหำริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรของบริษัท  
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3.3)  แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องว่ำด้วยคุณสมบัติผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงกำรเปล่ียนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตำมเงื่อนไขในกำรเปล่ียนตวั
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนจะด ำเนินกำร
เปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่เก่ียวข้องประกำศก ำหนด  

3.4)  แต่งตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนรวมถึงกำรเปล่ียนตัวนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม และแต่งตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นท่ีมีคุณสมบัติ
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนดแทน และแจ้งกำรแต่งตัง้
ดงักล่ำวให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบ  

3.5) แต่งตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุท่ีสำมำรถควบคมุกำรถือหน่วยลงทนุของผู้
ลงทนุต่ำงด้ำว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมครัง้แรกให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

3.6) แต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน ทัง้นีบ้ริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินดงักล่ำว
นัน้จะต้องอยู่ ในบัญชีรำยชื่อที่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

3.7)  แต่งตัง้ผู้ บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) ทัง้นีผู้้ บริหำรอสังหำริมทรัพย์
ดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

3.8) แต่งตัง้ที่ปรึกษำ(ถ้ำมี) ท่ีท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำของบริษัทจดักำรและ/หรือ
กองทนุรวม 

3.9)  แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีดังกล่ำวจะต้องมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบผู้ สอบบัญชี รวมถึงกำร
เปล่ียนตัวผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีอื่นที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต.ประกำศก ำหนด
แทน โดยบริษัทจัดกำรจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
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3.10) แต่งตัง้ผู้ ช ำระบัญชีกองทุนรวมเพื่อท ำหน้ำที่รวบรวม แจกจ่ำยทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและหน้ำที่อื่น ๆ ท่ีจ ำเป็นเพื่อให้กำรช ำระบัญชีเสร็จ
สิน้ เมื่อยตุิหรือเลิกกองทนุรวม  

3.11)  แต่งตัง้บุคคลอื่นใดเพื่อท ำหน้ำที่ต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกองทุนรวม อำทิเช่น  
ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ผู้ เชี่ยวชำญต่ำง ๆ ผู้จัดท ำประมำณกำร ผู้ตรวจรับ
อำคำร ผู้ดแูลรักษำควำมสะอำดสถำนท่ี ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง เป็นต้น  

4)  การด าเนินการอืน่ ๆ  

4.1) ยื่นค ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทนุของ
โครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 
(สิบห้ำ)วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ  

4.2) ยื่นค ำขอต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจำรณำรับ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนภำยใน 30 (สำมสิบ) 
วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทนุรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลกัฐำนกำรรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยเสียคำ่ธรรมเนยีมตำมอตัรำที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ในกรณีที่หลกัฐำนดงักล่ำวสญู
หำยหรือถกูท ำลำย  

4.4)  ด ำเนินกำรแยกทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้ตำ่งหำกจำกทรัพย์สินของบริษัท
จดักำรและน ำทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝำกไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และ/หรือ บริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   

4.5) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบียนของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

4.6) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องและจดัท ำรำยงำน
กำรลงทนุของกองทนุรวมให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทรำบตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  

4.7) ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ให้เป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือ 
มำตรฐำนบัญชีที่เก่ียวข้อง หรือประกำศว่ำด้วยหลกัเกณฑ์เงื่อนไขและ
วิธีกำรจัดตัง้และจัดกำรกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
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4.8) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบในกรณีที่มีเหตกุำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลง 
ใด ๆ เกดิขึน้ภำยหลงัจำกวนัท่ีค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 
และมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมข้อ (4.7) อนัมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทนุ
รวมอยำ่งมีนยัส ำคญั  

4.9) จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่
เก่ียวข้อง และ/หรือประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ หรือหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  รวมทัง้จดัท ำ
รำยงำนของกองทนุรวมทกุสิน้ปีกำรเงิน และส่งรำยงำนดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีมชีื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน  4 (ส่ี) เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีกำรเงิน 

4.10) จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน และรำยงำนกำรสอบทำนกำร
ประเมินคำ่ทรัพย์สินพร้อมด้วยส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์โดยพลนั และจดัท ำและส่งสรุปสำระส ำคญัของรำยงำน
ดงักล่ำวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนกังำนภำยใน 30 (สำมสิบ)วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับรำยงำนดงักล่ำว 

4.11)  จดัส่งเอกสำรดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั เมื่อมีกำรลงทนุหรือ
จ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำ  

(1) เอกสำรท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหำริมทรัพย์  
และสญัญำซือ้ เชำ่ รับโอนสิทธิกำรเชำ่  หรือให้สิทธิใน
อสงัหำริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

(2)    สญัญำเป็นหนงัสือที่แสดงกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรจะมีหนงัสือแจ้งกำรเข้ำครอบครองอสงัหำริมทรัพย์ให้แก่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีเข้ำครอบครอง
อสงัหำริมทรัพย์ดงักลำ่วด้วย 

4.12) จดัส่งส ำเนำสญัญำดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์   

(1) สญัญำแต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินภำยใน 5 (ห้ำ) วนัท ำกำร
นบัแต่วนัท ำสญัญำหรือนบัแตว่นัแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  ในกรณี
ที่มีกำรแต่งตัง้บริษัทประเมินคำ่ทรัพย์สินก่อนกำรแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์  แล้วแต่กรณี 

(2)  สัญญำแต่งตั ง้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) และสัญญำ
แต่งตัง้ที่ปรึกษำ (ถ้ำมี) ภำยใน  5 (ห้ำ) วันท ำกำรนับแต่วันท ำ
สัญญำดังกล่ำว 
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4.13) รวบรวม ติดตำม ด ำเนินกำร สัง่ให้ผู้มีหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมสญัญำแต่งตัง้ อำทิ
เช่น ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ ท่ีปรึกษำ ผู้คุมงำนก่อสร้ำง เป็นต้น จดัเตรียม 
จัดส่ง จัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ และ/หรือด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ใน
สญัญำแต่งตัง้ และ/หรือ ตำมที่คณะกรรมกำรลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยร้องขอ  

4.14) จดัส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสำระส ำคญัเก่ียวกับกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำย
อสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและส ำนักงำนภำยใน 15 (สิบห้ำ)วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือ
จ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์นัน้ รวมทัง้จดัให้มี
ข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญดังกล่ำวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของ
บริษัทและส ำนกังำนใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยใน15 (สิบห้ำ) วนันบั
แต่วนัที่ลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์
นัน้ เพื่อให้ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจดไูด้ โดยหนังสือสรุปข้อมลูจะมีสำระส ำคญั
ตำมที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

 เมื่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดส่ง
หนงัสือสรุปข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญัตำมวรรคหนึ่งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแทนกำรจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ภำยในวันท ำกำรถัด
จำกวนัซือ้ เช่ำ จ ำหน่ำย หรือโอนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทุน
รวม หรือภำยในก ำหนดเวลำอื่นตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก ำหนด 

4.15) ด ำเนินกำรขำย / จ ำหน่ำย / จ่ำย /โอน ทรัพย์สินบำงส่วนหรือทัง้หมดของ
กองทนุรวมตำมที่เห็นสมควร  

4.16) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ  ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัท
จดักำร 

25.1.3 เงื่อนไขกำรเปล่ียนบริษัทจดักำร  

กองทุนรวมอำจเปล่ียนบริษัทจดักำรได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และ/หรือ เมื่อได้รับ
กำรอนมุตัิเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(1) เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมมีมติรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดให้เปล่ียนบริษัทจดักำรก่อนครบระยะเวลำ 3 (สำม) ปีนบัจำก
วนัที่จดทะเบียนจดัตัง้กองทุนรวม โดยที่หำกสำเหตุกำรเปล่ียนบริษัทจดักำรนัน้ไม่ได้
เกิดจำกควำมผิดหรือกำรประกอบหน้ำที่อันบกพร่องอย่ำงร้ำยแรงที่เกิดจำกบริษัท
จดักำรโดยตรงแล้ว จึงถือได้ว่ำกำรเปล่ียนบริษัทจดักำรดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรที่ไม่
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เป็นธรรมกับบริษัทจดักำร กองทุนรวมจะต้องจ่ำยค่ำชดเชย ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร
ให้บริษัทจดักำร โดยค่ำชดเชยค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม ณ งวดสุดท้ำยก่อนที่มีกำรลงมติ 
โดยท ำกำรแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเป็นอัตรำค่ำธรรมเนียมรำยวันและน ำมำ
คูณกับจ ำนวนวันที่ค ำนวณได้จำกระยะเวลำที่เหลืออยู่จนครบระยะเวลำ 3 ปีนับจำก
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้กองทุนรวม บวกกับค่ำชดเชยเบือ้งต้นอีกจ ำนวน 1 ล้ำนบำท 
 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ทัง้นี ้ค่ำชดเชยค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะไม่เกินจ ำนวนเงิน 
20,350,000 บำท (ยี่สิบสำมล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

  
ตวัอย่ำงกำรค ำนวณค่ำชดเชยค่ำธรรมเนียมเป็นดงัต่อไปนี:้ 

 ก ำหนดให้กองทุนรวมด ำเนินกำรมำจนถึงเดือนที่ 7 ในปีที่ 2 ของกำรจดัตัง้กองทุนรวม 
ซึ่งในเดือนดังกล่ำวได้มีกำรจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและลงมติเปล่ียนบริษัทจดักำร 
โดยอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ตำมข้อ 26.2 (1) ที่บริษัทจดักำรเรียกเก็บล่ำสดุ 
ณ สิน้เดือนที่ 6 อยู่ที่ร้อยละ R ต่อปีของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมขณะนัน้ ซึ่ง
มีขนำดอยู่ที่ 1,720 ล้ำนบำท 

จำกข้อก ำหนดข้ำงต้น จะค ำนวณอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเป็นรำยวันได้เท่ำกับ 
ร้อยละ R/365 ต่อวนั และมีจ ำนวนวนัคงเหลือทัง้สิน้ 549 วนั (184 วนัในปีที่ 2 และ 365 
วนัในปีที่ 3) เมื่อค ำนวณค่ำชดเชย จะได้เท่ำกับ 12.33R + 1 ล้ำนบำท (1,720 ล้ำนบำท 
x ร้อยละ (R/100)/365 ต่อวัน x 549 วัน บวกด้วย 1 ล้ำนบำท) ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
จะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้บริษัทจดักำรทรำบไม่น้อยกว่ำ 90 
(เก้ำสิบ)วนั เว้นแต่บริษัทจดักำรตกลงยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ย่นระยะเวลำ
กำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำดงักล่ำว  

2) ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบำยในกำรจดักำรโครงกำรตำมมติที่ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือมีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง อนัจะมีผลให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบัประกำศ 
ค ำสัง่ ระเบียบ และข้อบงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผลให้
เป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่บริษัทจัดกำร และบริษัทจัดกำรไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่
ต่อไป บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่รับหน้ำที่ในกำรจัดกำรกองทุนรวมต่อไป 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำไม่
ประสงค์ที่จะรับหน้ำที่ต่อไป โดยบริษัทจดักำรจะน ำเสนอบริษัทจดักำรท่ีมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ และได้ รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
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คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงควำม
ประสงค์ที่จะจดัหำบริษัทจดักำรรำยใหม่เอง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องด ำเนินกำร
แต่งตัง้บริษัทจัดกำรรำยใหม่ให้แล้วเสร็จภำยใน 90 (เก้ำสิบ) วันนับจำกวันที่ได้รับ
แจ้งจำกบริษัทจดักำร 

3) ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีควำมประสงค์ หรือมีมติเปล่ียนแปลงนโยบำย วิธีกำรใน
กำรจดักำร กำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรกองทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้
บริษัทจดักำรไม่ประสงค์ที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไป บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่
รับหน้ำที่ในกำรจดักำรกองทุนรวมต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะต้องแจ้งต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุนล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำไม่ประสงค์ที่จะรับหน้ำที่ต่อไปโดยบริษัท
จัดกำรจะน ำเสนอบริษัทจัดกำรรำยใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำย
หลักทรัพย์ และได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต . ต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทุน เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงควำมประสงค์ที่จะจดัหำบริษัทจดักำรรำย
ใหม่เอง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องด ำเนินกำรแต่งตัง้บริษัทจดักำรรำยใหม่ให้แล้ว
เสร็จภำยใน 90 (เก้ำสิบ)วนันบัจำกวนัท่ีได้รับแจ้งจำกบริษัทจดักำร 

4) ในกรณีที่บริษัทจดักำรถูกเพิกถอนใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จัดกำรกองทุนรวม ซึ่งมีผลให้ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่บริษัทจัดกำรได้ต่อไปบริษัท
จดักำรจะยงัคงได้รับค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรตำมอตัรำที่ระบุไว้ในโครงกำรจนถึงวนั
สดุท้ำยของกำรปฏิบตัิหน้ำที่เป็นบริษัทจดักำร 

 ในกำรเปล่ียนตัวบริษัทจัดกำรหำกเป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบดงักล่ำว
ก่อน โดยบริษัทจดักำรจะปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตัง้บริษัทจดักำรรำย
ใหม่ อย่ำงไรก็ดี หำกเป็นกรณีที่บริษัทจดักำรได้ท ำกำรบอกกล่ำวกำรลำออกจำกกำร
เป็นบริษัทจดักำรตำมข้อ (2) หรือข้อ (3) แต่กองทุนรวมและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
สำมำรถแต่งตัง้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมอื่นใดมำรับหน้ำที่ได้ภำยใน 90 วันนับแต่
วนัที่บริษัทจดักำรได้ท ำกำรบอกกล่ำวบริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำร โดย
ถือว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

25.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  

 ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในโครงกำรดงัต่อไปนี ้

(1) ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ท ำขึน้กบับริษัทจดักำร 

(2) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 125 และข้อก ำหนดอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องแห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก ำหนดของ
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โครงกำรจดักำรกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ท ำไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดย
เคร่งครัด หำกบริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิตำมให้แจ้งบริษัทจดักำรโดยทนัที 

 ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบตัิตำม
หน้ำที่ตำมมำตรำ 125 และข้อก ำหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเก่ียวกับเร่ืองดงักล่ำวโดยละเอียด
และส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 (ห้ำ) วันนับตัง้แต่วันท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์รู้
หรือมีเหตอุนัควรที่จะรู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักล่ำว 

(3) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหม
ทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อ
ได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต 

(4) ด ำเนินกำรตรวจตรำอสงัหำริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำดงัต่อไปนี  ้

(ก) ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งกำรเข้ำครอบครองอสงัหำริมทรัพย์จำกบริษัทจดักำร 

(ข) ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตรำครัง้ก่อนแล้วเสร็จ ทัง้นี ้ค่ำใช้จ่ำย  
ที่เกิดจำกกำรตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทนุรวม 

(5) บนัทึกสภำพอสงัหำริมทรัพย์ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจตรำให้ถกูต้องและครบถ้วนตำมควำม
เป็นจริงให้แล้วเสร็จภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วันที่ เร่ิมด ำเนินกำรตรวจตรำสภำพ
อสงัหำริมทรัพย์นัน้ 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบภำยใน 5 (ห้ำ) วันท ำกำรนับแต่วันที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ของกองทนุรวมช ำรุดบกพร่องอย่ำงเป็นนยัส ำคญั 

(7) แจ้งให้บริษัทจัดกำรจัดให้มีกำรประเมินค่ำใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมี
เหตุกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้ อนัมีผลกระทบต่อมลูค่ำอสงัหำริมทรัพย์หรือมูลค่ำ
สิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ของกองทนุรวมอย่ำงมีนยัส ำคญั 

(8) ตรวจสอบกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวม
ให้เป็นไปตำมโครงกำรและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

(9) จดัท ำบญัชีและรับรองควำมถูกต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่รับฝำกไว้รวมทัง้จดัท ำบญัชี
แสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทนุรวม 

(10) รับรองว่ำกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ถูกต้องและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์สำมำรถใช้ข้อมลูที่ได้รับจำกบริษัทจดักำร ซึง่อำจเป็นข้อมลูจำกรำยงำนที่บริษัท
จัดกำรจัดท ำและได้รับรองรำยงำนดังกล่ำวเอง หรือที่บริษัทจัดกำรได้ รับจำกผู้ บริหำร
อสงัหำริมทรัพย์ที่บริษัทจดักำรว่ำจ้ำงและผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ของรำยงำนดงักล่ำว มำใช้ประกอบกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิได้ 
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(11) ให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมในรำยงำนของกองทนุรวม 

(12) มีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบอ่ืนตำมที่ก ำหนดในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

25.3  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวม (ถ้ามี) 

25.3.1 ที่ปรึกษำมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในโครงกำรดงัต่อไปนี ้ 

1. ได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรท ำหน้ำที่ที่ปรึกษำจำกกองทุนรวม ตำมสัญญำบริกำร
ให้ค ำปรึกษำที่ได้ตกลงกนั 

2. ให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรซือ้หรือเช่ำอสังหำริมทรัพย์ หรือกำรจัดหำ
ผลประโยชน์จำกอสงัหำริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุรวม 

3. หน้ำที่อื่นใดตำมที่ระบใุนสญัญำบริกำรให้ค ำปรึกษำที่ได้ตกลงกนั 

25.3.2 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในโครงกำรดงัต่อไปนี ้

1. ได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรท ำหน้ำที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินจำกกองทนุรวม ตำมสญัญำ
บริกำรให้ค ำปรึกษำทำงกำรเงินท่ีได้ตกลงกนั 

2. ให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรจัดตั ง้กองทุนรวม  กำรระดมเงินทุน   
กำรวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อกำรลงทนุ รวมถึงกำรเพิ่มทุน (หำกได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน) 

3. หน้ำที่อื่นใดตำมที่ระบใุนสญัญำบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงกำรเงินท่ีได้ตกลงกนั 

25.3.3 ที่ปรึกษำอื่นของกองทนุรวมมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้

1. ได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรท ำหน้ำที ่ที ่ปรึกษำอื ่นจำกกองทุนรวม ตำมสัญญำ
บริกำรที่ได้ตกลงกนั 

2. ให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำเพื่อประโยชน์ในกำรจดัตัง้และจดักำรกองทนุรวม 

3. หน้ำที่อื่นใดตำมที่ระบใุนสญัญำบริกำรท่ีได้ตกลงกนั 

25.4  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 

1. ได้รับค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์จำกกองทนุรวม ตำมสญัญำแต่งตัง้  
ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ที่ท ำขึน้ระหว่ำงบริษัทจดักำรกบัผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ 

2. ดแูลรักษำและจดักำรอสงัหำริมทรัพย์ของกองทนุรวม ให้อยู่ในสภำพท่ีดีอยู่เสมอ  

3. จดัหำผลประโยชน์จำกอสงัหำริมทรัพย์ของกองทนุรวม เช่น จดัหำผู้ เช่ำให้แก่กองทนุรวม เป็นต้น 
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4. หน้ำที่อื่นใดตำมที่ระบุไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์   และตำมที่คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้ บริหำร
อสงัหำริมทรัพย์ 

25.5    สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

1. ได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินค่ำทรัพย์สินจำกกองทุนรวม ตำมสญัญำบริกำร  
ที่ได้ตกลงกนั 

2. ประเมินค่ำหรือสอบทำนกำรประเมินค่ำอสงัหำริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์
ที่กองทนุรวมจะลงทนุ หรือได้ลงทนุไว้แล้ว 

3. หน้ำที่อื่นใดตำมที่ระบใุนสญัญำบริกำรท่ีได้ตกลงกนั 

26.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม  

26.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้จองซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ   

(1)  ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ  

 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก:ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุกรณีเพิ่มทนุ: ไม่เกินร้อยละ 3 ของรำคำที่เสนอขำยต่อหน่วย 

(2)  ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน  

 ตำมอตัรำที่ธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด (ถ้ำมี)  

(3)  ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ  

ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนก ำหนด   

(4)  ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  

 ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนก ำหนด 

(5)  อื่น ๆ ระบ ุ 

(5.1)  ค่ำธรรมเนียมในกำรจดแจ้งกำรจ ำน ำหน่วยลงทุนกับนำยทะเบียนหน่วยลงทุนตำม
อตัรำที่บริษัทจดักำร และ/หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด  

(5.2)  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติตำมที่จ่ำยจริง  

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวในข้อ 26.1 เป็นอตัรำที่ยงัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใด
ท ำนองเดียวกนั  
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26.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือ บริษัท พพีี ฮอลิเดย์ จ ากัด 

(1)  ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี  

 ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

(2)  ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี  

 ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

ทัง้นี  ้ผู้ด ูแลผลประโยชน์สำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยอื่น  ๆ ในกำรไปตรวจสอบทรัพย์สินจำก
กองทุนรวมได้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำที่พัก และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เป็นต้น ใน
อัตรำไม่เกิน 50,000 บำทต่อครัง้ 

(3)  ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี  

 ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

(4) ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรทรัพย์สินและผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ และค่ำธรรมเนียมในกำร
บริหำรงำนด้ำนวศิวกรรมอำคำร (ถ้ำมี) 

 อตัรำไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปีของมลูค่ำสินทรัพย์สทุธิ 

(5) ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกองทนุรวม   

(5.1) ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำรำยปี 

 ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.00  ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม    

(5.2) ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำเพิ่มเติม กรณีที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือเปล่ียนมือของ
อสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ในแต่ละครัง้   

 ในอัตรำไม่ เกิน ร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำกำรซื อ้  ขำย โอน หรือเปล่ียนมือของ
อสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ในแต่ละครัง้ 

(5.3) ค่ำที่ปรึกษำอื่นของกองทุนรวม เช่น ค่ำที่ปรึกษำเฉพำะด้ำน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย 
ค่ำทนำยควำม ค่ำที่ปรึกษำผู้คุมงำนก่อสร้ำง ค่ำจ้ำงวิศวกรคมุงำนก่อสร้ำงและ/หรือ
ประเมินคณุภำพงำน เป็นต้น  

 ตำมที่จ่ำยจริง (บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำที่ปรึกษำอื่นของ
กองทนุรวม ที่เกิดขึน้ในกำรลงทนุครัง้แรกของกองทนุรวมทัง้จ ำนวน) 

(6) ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน  

ก) กรณีที่เสนอขำยครัง้แรก :   ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจ ำนวนเงินท่ีระดมทนุได้
(บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ทัง้จ ำนวน (ถ้ำมี) 
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ข) กรณีที่มีกำรเพิ่มทุน :   ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจ ำนวนเงินที่ระดมทุนได้
ในแต่ละครัง้ 

ค)   กรณีอื่น ๆ : ตำมที่จ่ำยจริง แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกิน 5,000,000 บำทต่อปี 

(7) ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย 

 ในกำรเสนอขำยครัง้แรกและครัง้ตอ่ไปในอตัรำไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจ ำนวนเงินท่ีจดัจ ำหน่ำย 
(บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำยในกำรเสนอ
ขำยครัง้แรกทัง้จ ำนวน)  

  (8)   ค่ำเบีย้ประกนัภยัที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวม 

ตำมทีจ่่ำยจริง 

  (9)   ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรลงทนุ 

   ในอตัรำไม่เกิน 20,000 บำท ต่อครัง้ ต่อคน 

(10) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์  

ในการเสนอขายครั้งแรก :  ไม่เกิน 3,000,000 บำท (บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและกำรประชำสมัพนัธ์  ในกำรเสนอขำยครัง้แรกทัง้จ ำนวน) 

ภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :    

-   ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์  :   ไม่เกิน 1,000,000 บำท ต่อปี 

(11) อื่น ๆ  

(11.1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดัตัง้กองทนุรวมที่บริษัทจดักำรเรียกเก็บ 

 ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.50 ของจ ำนวนเงินท่ีระดมทนุได้   

(11.2) ค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหน่วยลงทนุ 

ในกำรเสนอขำยครัง้แรกและครัง้ต่อไปในอัตรำไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจ ำนวนเงินที่
จ ำหน่ำย (บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมผู้สนบัสนุน
กำรขำยหน่วยลงทนุ ในกำรเสนอขำยครัง้แรกทัง้จ ำนวน)    

(11.3) ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกับกองทุนรวม (ซึ่งไม่รวมค่ำธรรมเนียมตำมข้อ (11.1) และ 
(11.2) 

(11.3.1) ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่ เก่ียวข้องในกำรจัดตัง้กองทุนรวม เช่น 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดตัง้กองทุนรวมและจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำธรรมเนียม
กำรจดทะ เบ ียนหน ่วยลงท ุน ของกองท ุน รวม เป็นหล ักท รัพ ย์  
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จดทะเบียน  ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตัง้กองทุนรวม 
กำรเตรียมและจัดท ำเอกสำรสัญญำ และค่ำแปลเอกสำร เป็นต้น 
(บริษ ัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำธรรมเนียมที ่เกี่ยวข้องในกำรจัดตัง้กองทุนรวมทัง้จ ำนวน ทัง้นี ้
ยกเว้น ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดตัง้กองทุนรวมและจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของกองทุนรวมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น
หล ักทรัพย ์จดทะเบ ียนนั น้  กองท ุนรวมจะเป็นผู้ ร ับผ ิดชอบใน
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว) 

(11.3.2) ค่ำธรรมเนียมรำยปีและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงสถำนะเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(11.3.3) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี 

(11.3.4) ค่ำนำยหน้ำในกำรซือ้ จ ำหน่ำย หรือโอนสิทธิในอัตรำไม่เกินร้อยละ 
3.00 ของมูลค่ำซือ้ขำย 

(11.3.5) ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรจัดหำ ได้มำ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน
สินทรัพย์ ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ของกองทุนรวม เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จ ำหน่ำยหรือโอนสิทธิ  ค่ำธรรมเนียมกำรโอน เป็นต้น  

(11.3.6) ภำษีหรือค่ำธรรมเนียมและอำกรแสตมป์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรซือ้ขำย
หลักทรัพย์ หรืออสังหำริมทรัพย์ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น ค่ำนำยหน้ำซือ้
ขำยหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่ำซือ้ขำยหลักทรัพย์เมื่อมี
กำรซือ้หลักทรัพย์ และจะถูกหักจำกค่ำขำยหลักทรัพย์เมื่อมีกำรขำย
หลักทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้หรือขำยอสังหำริมทรัพย์ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนหลักทรัพย์ หรืออสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น  

(11.3.7) ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินค่ำ และ/หรือสอบ
ทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สิน (บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตกลงเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนนีท้ี ่เกิดขึน้ในกำรเสนอขำยครัง้แรกทัง้
จ ำนวน) 

(11.3.8) ค่ำธรรมเนียม และหรือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินระบบวิศวกรรม 
ค่ำธรรมเนียมผู้ สอบวิชำชีพทำงบัญชีต่อกำรตรวจสอบประมำณ
กำรงบก ำไรขำดทุนค่ำใช้จ่ำยจัดท ำรำยงำน หรือบทวิจัย(บริษัท พี
พี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนนีท้ี่ เกิดขึ น้
ในกำรเสนอขำยครัง้แรกทัง้จ ำนวน) 
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(11.3.9) ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้ำ
ลงทุนเช่น ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด รวมถึงค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
ค ่ำนำยหน้ำในกำรหำผู้ เช ่ำอส ังหำริมทรัพย์ ค ่ำสำธำรณ ูปโภค 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำน ำ้มันเป็นต้น (บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตก
ลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนนีท้ี่เกิดขึน้ในกำรเสนอขำยครัง้แรกทัง้
จ ำนวน) 

(11.3.10) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ซ่อมแซม ดูแล บ ำรุงรักษำและ/หรือก่อสร้ำง
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงและพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และหรือทรัพย์สินที่
เก่ียวข้องที่กองทุนรวมลงทุนไว้หรือมีไว้ 

(11.3.11) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(11.3.12) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับภำษี ค่ำธรรมเนียมอื ่นที ่เ กี่ยวข้องตำมอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนดและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรำชกำร 
เช่น ภำษีโรงเรือน ภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย เป็นต้น  

(11.3.13) ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงเพิ่มเติมเพื่อให้โครงกำรแล้วเสร็จ (ในกรณี
ที่เป็นอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง) 

(11.3.14) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำมหรือกำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยเพื่อกำรรับช ำระหนีใ้ด ๆ หรือค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยใน
กำรด ำ เนินคดีในศำล เพื ่อรักษำสิทธิของผู้ ถือหน่วยโดยผู้ด ูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดกำร 

(11.3.15) ค่ำจ ัดท ำ  จ ัดพ ิมพ์ ใบจองซื อ้หน่ว ยลงทุน  ใบหน่วยลงทุน  และ
แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม และค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดเตรียมและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน (บริษัท 
พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนนีท้ี่เกิดขึน้ใน
กำรเสนอขำยครัง้แรกทัง้จ ำนวน) 

(11.3.16) ค่ำจัดท ำและจัดพิมพ์หนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำแปลและ
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำว (บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนนีท้ี่ เกิดขึน้ในกำรเสนอขำยครัง้แรกทัง้จ ำนวน) และ
ภำยหลังจำกกำรจัดตัง้กองทุนรวมแล้ว ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำและ
จัดพิมพ์หนังสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน รำยงำนผู้ ถือหน่วยลงทุน 
รำยงำนประจ ำปี ตลอดจน ค่ำแปลและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำว กองทุน
รวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้จ ำนวน 

 (11.3.17) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่ำว ประกำศ
และรำยงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวัน เช่น
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ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ประกำศกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร  
ประกำศกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ำยเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ 
ข่ำวสำรถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(11.3.18) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรลงทุน และ/หรือจดัประชมุผู้ ถือ
หน่วยลงทุน เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำจัดส่งจดหมำยเชิญประชุม และ/หรือ
เอกสำรกำรประชมุ รำยงำนกำรประชมุ เป็นต้น 

(11.3.19) ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียม ในกำรรับช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน 
กำรจ่ำยเงินปันผล เพิ ่มทุน  และ/หรือลดทุน เช่น ค่ำธรรมเนียม
ธนำคำร ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำบริกำรที ่นำยทะเบียนเรียกเก็บ ค่ำ
ไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร เป็นต้น  

(11.3.20) ค่ำใช้จ่ำยอนัเก่ียวเนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร และ/
หรือที่ เกิดขึน้จำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และ/หรือ ประกำศของ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/
หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กำรจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน กำร
ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ กำรลงโฆษณำหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 

(11.3.21) ค่ำเอกสำรทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่ำเอกสำรกำรลงบัญชีกองทุน
รวม 

(11.3.22) ค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมและบริษัทจดักำร เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำมทวงถำม
หนี ้ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี (ถ้ำมี) ค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดทรัพย์สิน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัท
จดักำรปฏิบตัิหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัท
จัดกำรเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รับค ำสั่ง
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยในกำร
ด ำเนินคดีทำงศำล ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำย
แก่บุคคลภำยนอกค่ำจดจ ำนอง ค่ำปลดจ ำนอง ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนนิติ
กรรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขสญัญำ เป็นต้น  

(11.3.23) ค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรเลิกกองทนุรวมหรือเปล่ียนแปลง
บริษัทจดักำร 

(11.3.24) ค่ำตอบแทนผู้ช ำระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ ตลอดจนค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวม 

(11.3.25) ค่ำสินไหมทดแทนแก่บุคคลภำยนอกส ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึน้อัน
เนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมตำมที ่จ่ำยจริง ยกเว้น
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ควำมเสียหำยนัน้เกิดจำกกำรทุจริต ประมำทเลินเล่อ หรือโดยเจตนำ
ของบริษัทจัดกำรเอง 

(11.3.26) ค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำย ค่ำธรรมเนียม ค่ำที่ปรึกษำ และ
ค ่ำ ใช้จ ่ำยอื ่น ใดที ่เก ิด ขึ น้ แก ่บ ริษ ัทจ ัดกำรตำมที ่จ ่ำ ยจ ริง  อ ัน
เนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรถูกบุคคลอื่นใดเรียกร้อง ฟ้องร้อง 
หรือให้ช ำระเงินค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยแก่บุคคลนัน้ ซึ่งเกิด
จำกกำรลงทุนใด ๆ ในทุกกรณีที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบ
ของบริษัทจัดกำร 

(11.3.27) ค่ำธรรม เน ียม  และ/หรือค ่ำใช้จ ่ำยอื ่น  ๆ  อ ัน เกี ่ยว เนื ่อ งก ับกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

อตัรำค่ำธรรมเนียมข้อ 26.2 เป็นอัตรำตำมที่จ่ำยจริง และเป็นอตัรำโดยเฉล่ียที่เรียกเก็บทั่วไป
ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใด
ท ำนองเดียวกัน และหำกเป็นค่ำใช้จ่ำยที่มีภำระต้องเสียภำษีมลูค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือ
ภำษีอื่นใดท ำนองเดียวกนั จะถือเป็นภำระของกองทนุรวม 

บริษัทจดักำรจะค ำนวณค่ำธรรมเนียมข้อ 26.2 (1) (2) (3) ทกุเดือน โดยใช้มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวม ณ วนัสุดท้ำยของเดือนเป็นฐำนในกำรค ำนวณ และจะเรียกเก็บจำกกองทุน
รวมโดยกำรตดัจ่ำยจำกบญัชีของกองทุนรวมเป็นรำยเดือน หรือตำมระยะเวลำที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร 

บริษัทจดักำรอำจตดัจ่ำยค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในข้อ 26.2 (4) – (11) ในงวดเดียว 
หรือเฉล่ียตัดจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวมเป็นรำยเดือนเดือนละเท่ำ ๆ กัน หรือตำม
ระยะเวลำที่เห็นสมควร   

ทัง้นี ้กำรตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนรวม จะเป็นไปตำมแนว
ปฏิบัติของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนหรือหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนที่ เ ก่ียวข้องและที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม 
 

26.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

26.3.1  กรณีเพิ่มอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย 

บริษัทจัดกำรจะกระท ำเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  

26.3.2  กรณีที่บริษัทจดักำรจะเปล่ียนแปลงลดค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย  
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 บริษัทจัดกำรจะติดประกำศค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยอัตรำใหม่ ณ ส ำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็น
สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน 

ทัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับแต่วันเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำย  

27.    วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ
มูลค่าหน่วยลงทนุ 

27.1 บริษัทจัดกำรจะค ำนวณและเปิดเผยมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วนัสดุท้ำยของเดือนมิถุนำยนและเดือนธันวำคมให้แล้วเสร็จภำยใน 45 (ส่ีสิบห้ำ) วนันบัแต่
วนัสุดท้ำยของเดือนมิถุนำยนและเดือนธันวำคม แล้วแต่กรณี  ทัง้นี ้มูลค่ำที่ค ำนวณได้ดังกล่ำวต้องมี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรค ำนวณมลูค่ำดงักล่ำวเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

       บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรประเมินค่ำทรัพย์สินไปพร้อมกบักำรเปิดเผยข้อมลูตำมวรรค
หน่ึงโดยมีรำยละเอยีดตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

27.2   กำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อ 27.1 บริษัทจัดกำรจะเปิดเผยในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้อย 1 ฉบับและ 
ปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และส ำนักงำนใหญ่ของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้เปิดเผยชื่อ ประเภทและที่ตัง้อสงัหำริมทรัพย์ที่กองทนุรวมได้มำจำกลงทนุด้วย 

27.3   ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ภำยหลงัจำกวันที่ค ำนวณตำมข้อ 27.1 อันมี 
ผลกระทบต่อมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์อย่ำงมีนัยส ำคัญ  บริษัทจัดกำร
จะเปิดเผยเหตุกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวไปพร้อมกับกำรเปิดเผยข้อมลูตำมข้อ 27.2 และหำก
เหตุกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวเกิดขึน้ภำยหลังจำกวันที่มีกำรเปิดเผยตำมข้อ 27.2 บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวโดยพลนั 

27.4  ในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะค ำนวณตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

(1)   อสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์  บริษัทจดักำรจะใช้รำคำที่ได้จำกรำยงำนกำร
ประเมินค่ำหรือรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำครัง้ล่ำสดุ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กำรค ำนวณ
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมครัง้แรก  บริษัทจดักำรจะใช้รำคำที่ลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์
หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

(2)   ทรัพย์สินและหนีสิ้นอื่น รำยได้รำยจ่ำย บริษัทจัดกำรจะบนัทึก และ/หรือ ประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ตำมประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือมำตรฐำนบัญชีที่เก่ียวข้อง 
หรือหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องประกำศ
ก ำหนด 
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27.5 กำรใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้  

(1)   ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมสองต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษ
ทศนิยมตำมหลกัสำกล 

(2)   ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้ำต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำม 
หลักสำกล และประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ีต ำแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต ำแหน่งที่ห้ำทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำมวิธีกำรข้ำงต้น  บริษัทจดักำรกจะน ำผลประโยชน์นัน้
รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
 

เงือ่นไขเพ่ิมเติม: 

ส ำหรับวิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน บริษัท
จัดกำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในข้อ 27 ข้ำงต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำม
กฎหมำย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจดักำร
จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้  

ทัง้นี ้ กำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจดักำรประกำศ
เป็นกำรค ำนวณโดยใช้รำยงำนกำรประเมินค่ำหรือรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำครัง้ล่ำสดุเป็นฐำนในกำรก ำหนด
มลูค่ำทรัพย์สินหลกั (อสงัหำริมทรัพย์) ของกองทนุรวม ซึง่มลูค่ำดงักล่ำวอำจไม่ใช่มลูค่ำที่จะซือ้ขำยได้จริงของทรัพย์สิน
หลกั (อสงัหำริมทรัพย์) ดงักล่ำว 

28. การจัดท ารายงานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทนุ  

28.1 รำยงำนของกองทนุรวม 

บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนของกองทนุรวมทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปี และส่งรำยงำนดงักล่ำว
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
4 เดือนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องมีรำยกำรตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

28.2   รำยงำนกำรลงทนุหรือจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

บริษัทจัดกำรจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่ เป็นสำระส ำคัญ เก่ียวกับกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำย
อสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุหรือจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำร
เช่ำอสงัหำริมทรัพย์นัน้ รวมทัง้จดัให้มีข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญัดงักล่ำวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแห่ง
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ของบริษัทจดักำรและส ำนกังำนใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนันบัแต่วนัที่ลงทนุหรือ
จ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์นัน้ เพื่อให้ผู้ ลงทุนสำมำรถตรวจดูได้ โดย
หนงัสือสรุปข้อมลูต้องมีสำระส ำคญัตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

เมื่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว บริษัทจดักำรจะจดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญัตำมวรรคหนึ่งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแทนกำรจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวนัซือ้ เช่ำ จ ำหน่ำย หรือ
โอนสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภำยในก ำหนดเวลำอื่นตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก ำหนด 

28.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์ที่ยงัสร้ำงไม่เสร็จ 

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดกำรจะจัดท ำรำยงำน
ควำมคืบหน้ำของกำรก่อสร้ำงทุกรอบระยะเวลำ 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่ลงทุนจนกว่ำกำรก่อสร้ำง
ดังกล่ำวจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันที่
ครบระยะเวลำ 6 (หก) เดือนดังกล่ำว  ทัง้นี ้ บริษัทจัดกำรจะเปิดเผยควำมคืบหน้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
(web site) ของบริษัทจัดกำรด้วย   

เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว 
บริษัทจัดกำรจะแจ้งควำมคืบหน้ำข้ำงต้นต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย  

29. การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน     

29.1 บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินจ ำนวน 2 (สอง)รำยเพื่อประเมินค่ำทรัพย์สินในกรณี
ดงัต่อไปนี ้  

(1)   ก่อนที่จะลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์   

(2)   ก่อนที่จะจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

29.2 บริษัทจดักำรจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินจ ำนวน 1(หนึ่ง)  รำยเพื่อประเมินค่ำทรัพย์สินในกรณี
ดงัต่อไปนี ้

   (1)   ทุก 2(สอง) ปีนับแต่วันที่มีกำรประเมินค่ำเพื่อลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ 

  (2)   ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึน้อันมีผลกระทบต่อ
มลูค่ำอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่ำงมีนยัส ำคญั  ทัง้นี ้ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนันบัแต่
วนัที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้รับกำรแจ้งจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ 

29.3 บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินจ ำนวน 1 (หนึ่ง)รำยเพื่อท ำกำรสอบทำนกำร
ประเมินค่ำทุก 1 (หนึ่ง) ปีนบัแต่วนัท่ีมีกำรประเมินค่ำครัง้ล่ำสดุไปแล้ว 
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29.4  ในกำรแต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินเพื่อท ำกำรประเมินค่ำหรือท ำกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำ  
บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินรำยใดรำยหนึ่งให้ท ำกำรประเมินค่ำอสังหำริมทรัพย์
หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์เดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 (สอง)ครัง้ไม่ได้ 

29.5 บริษัทจัดกำรจะส่งส ำเนำรำยงำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สินและรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำ
ทรัพย์สิน พร้อมด้วยส ำเนำเอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวข้องให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลันและและบริษัท
จดักำรจะจดัท ำและส่งสรุปสำระส ำคัญของรำยงำนกำรประเมินค่ำหรือรำยงำนสอบทำนกำรประเมิน
ค่ำที่มีรำยละเอียดอย่ำงน้อยเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนดต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 30 (สำมสิบ)วัน  
นบัแต่วนัท่ีได้รับรำยงำนดงักล่ำว 

30. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทนุรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 31 เดือนธันวำคม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัท่ี  31 เดือนธันวำคม  พ.ศ. 2558 

31.  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  

31.1  สิทธิในกำรรับเงินปันผล  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที ่จะได้รับกำรจ ัดสรรผลก ำไรในรูปของเงินปันผลจำก กองทุนรวมตำม
หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีระบไุว้ในโครงกำรนี ้ 

31.2  สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำยมีสิทธิลงมติเพื่อท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีกำรจัดกำร โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรนี ้บริษัทจัดกำรจะท ำกำร
แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรกองทุนรวม เมื่อได้รับมติตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีระบุไว้ใน
โครงกำรนี ้

 ทัง้นี ้กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรจะเป็นไปตำมหัวข้อ “กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำร
กองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร” 

31.3  สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีผู้ช ำระบญัชีที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช ำระบญัชี โดยด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในโครงกำรนี ้ 

 บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ช ำระบัญชีแจกจ่ำยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพำะเมื่อ
เลิกโครงกำรเท่ำนัน้  
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31.4  สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ  

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ โดยมีเงื่อนไขตำมที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก ำหนด แต่ทัง้นี ้
จะต้องเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงกำรนี ้

31.5 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  

31.5.1  สิทธิในกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ  

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมสำมำรถน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำได้ตำมกฎหมำย ตำมหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรและ/หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด  

                           31.5.2 สิทธิในกำรออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรของกองทนุรวม 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวมตำมที ่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำร โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรนี ้และกำรนับมติ
ดังกล่ำว จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีระบไุว้ในโครงกำรนี ้

31.5.3 สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อมีกำรลดเงินทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีกำรลดเงินทุนตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีระบไุว้
ในโครงกำร 

32.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ  

  32.1  กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรกรณีมีกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย หรือระเบียบหรือค ำสัง่  

ในกำรด ำเนินกำรและบริหำรจดักำรใด ๆ ของกองทนุรวมนัน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่
ระบไุว้ในโครงกำรและหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใด
ที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ออกกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบงัคบั ค ำสัง่ หนงัสือเวียน ค ำ
ผ่อนผนั หรือ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคบั ค ำสั่ง ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัและบริษัทจดักำรมีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคบั ค ำสัง่ที่
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่ำว  บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือวิธีกำรจัดกำรตำมที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ประกำศ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หนังสือเวียน ค ำผ่อนผันที่เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวโดย
กระบวนกำรแก้ไขโครงกำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ประกำศก ำหนด 
 

32.2  กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรกรณีอื่น ๆ โดยทัว่ไป 
 

หำกมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อ                            
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดยจะต้อง      
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                            ได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1. กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยกำรจดัประชมุ 

 (ก)  กรณีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมในเร่ืองที่มีนยัส ำคญั ดงัต่อไปนี ้

(1) กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรลงทนุท่ีท ำให้ควำมเส่ียงเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั 
(2)  กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงกำรประกนัรำยได้ของกองทนุรวม 
(3)  กำรควบรวมกองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุและควำมเส่ียงแตกต่ำงกนัอย่ำงมี 

นยัส ำคญั 
(4)  กำรช ำระและรับช ำระหนีข้องกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
(5)  กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำร้อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใช้จ่ำยตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

ต้องได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(ข)  กรณีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรในเร่ืองอื่นที่มิได้ระบไุว้ในข้อ 1 (ก) ข้ำงต้น จะต้องได้รับมติ   
  ตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมำ  

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

2.  กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยกำรส่งหนงัสือขอมติ 

(ก) กรณีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมในเร่ืองที่มีนยัส ำคญั ดงัต่อไปนี ้

(1) กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรลงทนุท่ีท ำให้ควำมเส่ียงเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั 
(2)  กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงกำรประกนัรำยได้ของกองทนุรวม 
(3)  กำรควบรวมกองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุและควำมเส่ียงแตกต่ำงกนัอย่ำงมี 

นยัส ำคญั 
(4) กำรช ำระและรับช ำระหนีข้องกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
(5)  กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำร้อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใช้จ่ำยตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

ต้องได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 

 (ข) กรณีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรในเร่ืองอื่นที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 2 (ก) ข้ำงต้น จะต้องได้รับมติ
ตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
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ในกรณีที่มติดงักล่ำวของผู้ ถือหน่วยลงทุนเก่ียวข้องกบัสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมข้อ 25“สิทธิ 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ บริษัทจดักำร ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท่ีปรึกษำของกองทุนรวมและผู้บริหำร
อสงัหำริมทรัพย์ และบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน” หรือเก่ียวข้องกบัค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 26 
“ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สั่งซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”ของบริษัท
จดักำร ผู้ดแูลผลประโยชน์  นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหน่วยลงทนุ ที่ปรึกษำ หรือผู้อื่น
ที่ให้บริกำรแก่กองทุนรวม มติดงักล่ำวจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทจดักำร ผู้ดูแลผลประโยชน์
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้ สนบัสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน ท่ีปรึกษำ หรือผู้อื่นที่ให้บริกำรแก่กองทุนรวม 
(แล้วแต่กรณี)  ในกำรด ำเนินกำรตำมมตินัน้ ๆ  ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรตำมมติควำมเห็นชอบของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือ จรรยำบรรณ และ/หรือโครงกำร หรือขดั
ต่อประโยชน์ของกองทนุรวม 

ในกรณีที่กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีจดักำรกองทุนรวม ได้กระท ำโดยมีมติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงกำร บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแต่
วนัท่ีมีมติให้แก้ไข  

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรกองทุนรวมไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทุกรำยและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โดยไม่ชักช้ำและไม่เกิน 10 (สิบ)วันท ำกำร) และจะ
ประกำศทำงหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1(หนึ่ง) ฉบับภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนันบัแต่วันที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแต่กรณี 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแก้ไขวิธีจดักำร ให้สำมำรถกระท ำได้เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกจำกผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม หรือต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน อนึ่ง บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรยบัยัง้พิเศษ (veto right) ส ำหรับกำรลง
มติใด ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแก้ไขวิธีจดักำร ที่ขดัต่อกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยำบรรณ หรือ ได้รับควำมเสียหำย หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวมหรือมี
ผลกระทบต่อสิทธิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบคุคลภำยนอกซึง่เป็นคู่สญัญำของกองทนุรวม 

กำรนับมติในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมข้อนี ้อยู่ภำยใต้บังคับควำมในข้อ 8 “หลักเกณฑ์และ
ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ”   

33. การเลิกโครงการจัดการกองทนุรวม     

บริษัทจดักำรจะเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเมื่อเกิดเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หน่ึงหรือหลำยเหตกุำรณ์ดงันี ้

33.1     เมื่อกองทนุรวมมีผู้ ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่ำ 35 (สำมสิบห้ำ)รำย ทัง้นี ้ภำยในวนัท ำกำรถัดจำกวนัท่ีทรำบ
เหตดุงักล่ำว 
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33.2 เมื่อจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียนต ่ำกว่ำ 500,000,000 บำท เมื่อค ำนวณจำกมลูค่ำของหน่วยลงทนุโดยเลิก
กองทนุรวมในวนัท ำกำรถดัไป เว้นแต่เป็นกองทนุรวมที่ลงทุนเฉพำะในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์  

33.3 เมื่อบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ที่ระบุไว้ใน 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  

33.4     เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม  

33.5     เมื่อครบอำยโุครงกำร (ถ้ำม)ี 

เงื่อนไขเพิ่มเตมิ 

- มติโดยเสียงข้ำงมำกจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ คือมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของ
จ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด โดยกำรนับมติจะอยู่ภำยใต้บงัคบัข้อจ ำกัดสิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 8 

- เมื่อเกิดกรณีต่ำง ๆ จนเป็นเหตุให้ผู้จัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เห็นสมควรให้มีกำรเลิกกองทุนรวม 
เช่น กองทุนรวมขำดสภำพคล่อง  กองทุนรวมไม่สำมำรถด ำรงสัดส่วนกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือ
สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด บ ริษัทจัดกำรลำออกและไม่
สำมำรถหำบริษัทจัดกำรอื่นมำรับหน้ำที่แทนได้ในระยะเวลำตำมที่ระบุในข้อ 25.1.3 “เงื่อนไขกำรเปล่ียน
บริษัทจัดกำร”เป็นต้น 

- บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำให้เลิกกองทุนรวมได้ เมื่อบริษัทจัดกำรเห็นว่ำอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุน มีมูลค่ำรวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ำ) ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภำยใน
รอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปีใด ๆ หรือมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนอำจไม่เป็นไปตำมที่
คำดหมำยเช่น กำรเจรจำในกำรซือ้อสังหำริมทรัพย์บำงรำยกำรที ่กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ  หรืออำจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คำดหมำยกับอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมคำดว่ำจะ
ลงทุน จนเป็นเหตุให้กองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุน / ไม่ประสงค์จะลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว เป็น
ต้น 

-  ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้รับค ำสั่งให้เลิกกองทุนรวม จำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย อำทิเช่น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือค ำสั่งศำล เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่หำกปรำกฏเหตุกำรณ์ตำมข้อ 
25.1.1 “สิทธิของบริษัทจัดกำร” 

34. การช าระบัญชีของกองทนุรวม และวิธีการเฉลี่ยเงนิและหรือทรัพย์สนิอื่นคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเม่ือ
เลิกโครงการจัดการกองทนุรวม     

 เมื่อเลิกกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดักำรจะจดัให้มีผู้ช ำระบญัชีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช ำระ
บญัชีเพื่อท ำหน้ำที่จ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวม ช ำระภำระหนีสิ้นของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ำยเงิน
หรือทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉล่ียตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำยถืออยู่ตำมสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอื่นที่จ ำเป็นเพื่อให้กำรช ำระบัญชีเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตำมหลักเกณฑ์ 
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เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เมื่อช ำระบัญชีเสร็จสิน้แล้ว ผู้ช ำระบัญชีจะขอจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหำกปรำกฏว่ำมีทรัพย์สินคงค้ำงอยู่ ให้ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 ในกำรช ำระบญัชี  ผู้ช ำระบญัชีจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกธนำคำร หรือ
ตัว๋สญัญำใช้เงินท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทเงินทนุทัง้นี ้ ผู้ช ำระบญัชีอำจมอบหมำยให้บริษัทจดักำรเป็น
ผู้ด ำเนินกำรได้  

 อนึ่ง  ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรซึง่ท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ ผู้ช ำระบญัชี บริษัท
จดักำร  และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะร่วมกันพิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกับทรัพย์สินดังกล่ำวตำมที่
เห็นสมควร  โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ที่กองทนุรวมจะได้รับเป็นส ำคญั   

35.   การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ไม่มี 

36. การด ารงความเพียงพอของเงนิทนุ   

 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก.ล.ต. ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนและกำรท ำประกันภัยควำมรับผิดชอบของบริษัท
จัดกำร  บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำรกองทุนรวมแทนด้วยวิธี ขอรับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือขอมติ โดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำม
จ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม
ภำยใน 15 (สิบห้ำ)วันนับแต่ว ันที ่บริษัทจ ัดกำรรู้หรืออำจรู้ถึงกำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนดังกล่ำว ทัง้นี  ้หำกมีเหตุจ ำเป็นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.พิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรรำยใหม่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปล่ียนแปลงบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำร
จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป  

37. การประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ในกำรจดัให้มีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะต้องด ำเนินกำร ดงันี  ้

37.1 เหตใุนกำรจดัให้มีกำรประชมุ 

 (1) เมื่อบริษัทจดักำรเห็นสมควร 

ในกรณีที่กำรบริหำรจดักำรกองทุนรวมในเร่ืองใด ๆ ที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม 

(2) เมื่อมีผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 (สิบ) ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีกำรจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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37.2 วิธีกำรในกำรประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดักำรกองทุนรวมอำจจดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ขอมติก็ได้  

ส ำหรับองค์ประชมุ วิธีกำรลงมติ และผลกำรนบัมติ ให้เป็นไปที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.ก ำหนด 

37/1. การขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุเพื่อด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม 

กำรขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อด ำเนินกำรใด ๆ เก่ียวกบักองทนุรวม จะต้องได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันี  ้

1.  กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยกำรจดัประชมุ 

(ก)  กรณีขอมติเพื่อท ำรำยกำรส ำคญั ดงัต่อไปนี ้
(1) กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่อสงัหำริมทรัพย์ที่มีนยัส ำคญั 
(2) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทนุรวมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 
(3)  กำรเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 
(4)  กำรลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมซึง่เป็นกรณีที่ต้องได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ต้องได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(ข)  กำรขอมติเพื่อท ำรำยกำรในเร่ืองอื่นที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 1 (ก) ข้ำงต้น จะต้องได้รับมติตำมจ ำนวน 
หน่วยลงทุน รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

2. กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยกำรส่งหนงัสือขอมติ 

(ก) กรณีขอมติเพื่อท ำรำยกำรส ำคญั ดงัต่อไปนี ้

(1)  กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่อสงัหำริมทรัพย์ที่มีนยัส ำคญั 

(2)  กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทนุรวมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

(3)  กำรเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 
(4)  กำรลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมซึง่เป็นกรณีที่ต้องได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ต้องได้รับมติตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มี
สิทธิออกเสียง 

(ข) กำรขอมติเพื่อท ำรำยกำรในเร่ืองอื่นที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 2 (ก) ข้ำงต้น จะต้องได้รับมติตำมจ ำนวน 
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
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38.  อื่น ๆ  

38.1 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนรวมจำกบุคคลที่เป็นผู้ ให้บริกำรอันเนื่องมำจำก
กำรใช้บริกำรของบุคคลดงักล่ำวในกำรจดักำรกองทุนรวมได้ แต่ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับ
บทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำม
จ ำเป็นเพื่อให้กองทนุรวมได้รับประโยชน์จำกบคุคลดงักล่ำว (Churning) 

ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัท
จัดกำร บริษัทจัดกำรต้องกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลักษณะและประเภท
หลกัทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของกองทนุรวมนัน้ด้วย ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำร
รับผลประโยชน์ดงักล่ำวไว้ในรำยงำนรอบปีบัญชี 
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ดัชนีภาคผนวก 
 

• ภำคผนวก 1  ควำมเห็นของบริษัทจดักำรเก่ียวกบัสมมตฐิำนกำรประเมินค่ำของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน 

• ภำคผนวก 2 หนงัสือแสดงเจตนำกำรไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนั 

• ภำคผนวก 3          หนงัสือแจ้งผลกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์และครอบครองที่ดิน 

• ภำคผนวก 4          หนงัสือตอบข้อหำรือกำรเก่ียวกบักำรจดัท ำรำยงำนส่ิงแวดล้อม 

• ภำคผนวก 5 ภำพรวมอตุสำหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 

• ภำคผนวก 6 ลกัษณะรำยกำรท่ีอำจเกิดขึน้กบับคุคลที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก 1 
ความเหน็ของบริษัทจดัการเกี่ยวกับสมมติฐานการประเมินค่าของบริษัทประเมนิค่าทรัพย์สิน 

 

สรุปสมมติฐานการประเมินค่าของบริษทัประเมินค่าทรัพย์สนิ 
 

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิรายที่ 1 : บริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จ ากัด (SL) 
สรุปสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณรายได้ของ SL 
 

1. จ านวนห้องพกั  
จ ำนวนห้องพกั  128 ห้อง 
 

2.   การประมาณการรายได้ 

        2.1 กำรพิจำรณำอตัรำคำ่เช่ำห้องพกั (Room Rates)     

 พิจำรณำอตัรำค่ำห้องพกัจำกรำคำที่ทำงผู้ประกอบกำรตัง้รำคำไว้และปรับลด  โดยวิเครำะห์เปรียบเทียบกบัอตัรำ
ค่ำเช่ำตลำดของโรงแรม/รีสอร์ทในบริเวณใกล้เคียง  โดยประมำณกำรรำยรับต่อปีส ำหรับกำรประมำณกำรในปีแรก 
เป็นจ ำนวน 214,912,000 บำท/ปี ที่อตัรำกำรเข้ำพกัเฉล่ีย 80%    

2.2 กำรพิจำรณำกำรปรับอตัรำค่ำเชำ่ห้องพกั (Growth Rate)    

 พิจำรณำปรับอตัรำคำ่เช่ำเพิ่มขึน้ปีละ 3%  โดยพิจำรณำจำกอตัรำเงินเฟ้อ    

2.3 กำรพิจำรณำอตัรำกำรเข้ำพกั (Occupaancy Rrate)    

 พิจำรณำจำกอตัรำกำรเข้ำพกัของโรงแรมในจงัหวดักระบ่ีและภเูกต็  พิจำรณำที่  80% คงที่   เนื่องจำกโครงกำรเปิด
ด ำเนินกำรมำเป็นระยะเวลำนำน ชื่อเสียงของโรงแรมเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเที่ยวเป็นอยำ่งดี และจำกกำรพิจำรณำ
ผลประกอบกำรท่ีผ่ำนมำ ปี 2008-2012 เฉล่ียอยู่ที่ 76.93-84.58% และงบประมำณปี 2013-2015 เฉล่ียอยู่ที่ 85% 

2.4 กำรพิจำรณำรำยได้คำ่อำหำร และเคร่ืองดื่ม     

 รำยได้จำกห้องอำหำร พิจำรณำคิดที่ 50% ของรำยได้จำกห้องพกั     

2.5 กำรพิจำรณำรำยได้อื่นๆ พิจำรณำคิดที่ 10% ของรำยได้จำกห้องพกั   

   

3.   การ ประมาณการค่าใช้จ่าย       

       3.1 ต้นทนุขำย       
 3.1.1 ต้นทนุค่ำอำหำร และเคร่ืองดืม่ประมำณ 45% ของรำยได้คำ่อำหำร และเคร่ืองดื่ม 
 3.1.2 ต้นทนุจำกรำยได้อื่นๆ ประมำณ 40% ของรำยได้อื่นๆ   
      3.2 ค่ำใช้จำ่ยด ำเนินกำร       
              3.2.1 เงินเดือนและสวสัดิกำรพนกังำน พิจำรณำจำกกำรประมำณกำรจ ำนวนพนกังำน และประมำณกำรอตัรำ

เงินเดือนจำกอตัรำคำ่จ้ำงตลำดโดยทัว่ไป และปรับเพิ่มขึน้ปีละ 3%   
 3.2.2 ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำรด ำเนินกำร      
  พิจำรณำคิดที่ 5% ของรำยได้รวม      
 3.2.3 ค่ำใช้จำ่ยทำงกำรตลำด      
  พิจำรณำคิดที่ 5% ของรำยได้รวม      
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 3.2.4 ค่ำไฟฟ้ำ  และสำธำรณปูโภคตำ่งๆ      
  พิจำรณำคิดที่ 7% ของรำยได้รวม      

3.2.5 ค่ำบ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซม      
  พิจำรณำคิดที่ 5% ของรำยได้รวม อนัเนื่องจำกกำรเสื่อมสภำพตำมปกติของทรัพย์สิน  
 3.2.6 ต้นทนุค่ำปรับปรุงห้องพกั และอปุกรณ์      
 พิจำรณำคิดที่ 20% ของรำยได้จำกห้องพกั อนัเนื่องจำกกำรเส่ือมสภำพตำมปกตขิองทรัพย์สิน  

ซึง่จ ำเป็นต้องปรับปรุงโรงแรม  ห้องพกั และอปุกรณ์ตำ่งๆ ให้อยู่ในสภำพท่ีดีและสมบรูณ์อยูเ่สมอ โดย
พิจำรณำให้มกีำรปรับปรุงทกุๆ 5 ปี     

 3.2.7 ค่ำภำษีโรงเรือน      
 ตำม พ.ร.บ.ภำษีโรงเรือนและที่ดนิ  ก ำหนดอตัรำที่ 12.5% ของรำยได้ห้องพกั  จำกกำรประมำณกำรของ

พนกังำน เจ้ำหน้ำที่ ซึง่บริษัทฯ พิจำรณำคดิที่ 12.5% ของ 50% ของรำยได้ห้องพกั   
 3.2.8 ค่ำเบีย้ประกนัภยั      
  พิจำรณำจำกพิกดัอตัรำเบีย้ประกนัภยั ของกรมกำรประกนัภยั   
 3.2.9 ค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ      
  พิจำรณำคิดที่ 3% ของรำยได้รวม       
 3.2.10 Management Fee - Basic Fee      
  พิจำรณำคิดที่ 2.25% ของรำยได้รวม       
 3.2.11 Management Fee - Incentive Fee      
  พิจำรณำคิดที่ 3.30% ของรำยได้รวม       

         

4. ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สนิ        

 บริษัทฯ พิจำรณำคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรขำยทรัพย์สิน ณ สิน้ปีที่ 10 โดยพิจำรณำที่ 3% ของ Terminal Value 
           
5. การค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value)       

 บริษัทฯ พิจำรณำจำกอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุท่ีมัน่คง (Return on Risk Free Rate) โดยเปรียบเทียบกบั 
อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำล (ระยะเวลำ 10 ปี) ชว่งเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎำคม  พ.ศ. 2558 อยู่
ระหว่ำง 2.49-3.06% ซึง่ทำงบริษทัฯ พิจำรณำที่ 3% รวมกบัปัจจยัควำมเส่ียง ในกำรลงทนุ (Return on Risk Premium) ซึง่
ขึน้อยู่กบัลกัษณะของทรัพย์สิน สภำพคล่องของทรัพย์สิน และศกัยภำพในกำรสร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่บริษัทฯ 
พิจำรณำที่ 7% จำกข้อมลูดงักล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ มีควำมเหน็ว่ำทรัพย์สินท่ีประเมินมลูค่ำเป็นโรงแรมที่ตัง้อยูใ่นสถำนท่ี
ท่องเที่ยวส ำคญั ควรมีอตัรำคิดลด (Discounted Rate) ทีเ่หมำะสม เท่ำกบั 10% และมีอตัรำผลตอบแทน (Capitalization 
Yield) ที่เหมำะสม ณ.วนัสิน้ปีที่ 10 เทำ่กบั 7%         

      



กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตี ้
 

159 
 

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิรายที่ 2 : บริษัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั (KA) 

1. จ านวนห้องพกั  
จ ำนวนห้องพกั  128 ห้อง 

 
2.   การประมาณการรายได้ 
        2.1 กำรพิจำรณำอตัรำคำ่เช่ำห้องพกั (Room Rates)     
 พิจำรณำอตัรำค่ำห้องพกัโดยอ้ำงอิงจำกรำคำที่ทำงผู้ประกอบกำรตัง้ไว้ โดยวิเครำะห์เปรียบเทียบกบัอตัรำค่ำเช่ำ

ตลำดของโรงแรม/รีสอร์ทในบริเวณใกล้เคียง  โดยประมำณกำรรำยรับต่อปีส ำหรับกำรประมำณกำรในปีแรก เป็น
จ ำนวน 225,980,900 บำท/ปี และน ำรำคำดังกล่ำวมำปรับลดเพื่อพิจำณำเป็นรำยได้ที่ควรได้รับจำกกำร
ด ำเนินกำร    

2.2 กำรพิจำรณำกำรปรับอตัรำค่ำเชำ่ห้องพกั (Growth Rate)    
 พิจำรณำปรับอตัรำคำ่เช่ำเพิ่มขึน้ปีละ 3% ส ำหรับปีที่ 2-4 และเพิม่ขึน้ในอตัรำ 4% ส ำหรับปีต่อๆ ไป โดยประมำณ

จำกสภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศทัว่ไป  
2.3 กำรพิจำรณำอตัรำกำรเข้ำพกั (Occupaancy Rrate)    

 พิจำรณำจำกอตัรำกำรเข้ำพกัเฉล่ียของโรงแรม ซึง่แบ่งเฉล่ียในกำรเข้ำในชว่งปีออกเป็น 3 ชว่ง คอื 1) ในชว่งเดือน
มกรำคม – เมษำยน อตัรำ 85%  2) ในช่วงเดือน พฤษภำคม – มิถนุำยน  อตัรำ 70% และ  3) ในช่วงเดือน
กรกฎำคม – ธันวำคม อตัรำ 85%     และน ำอตัรำดงักล่ำวใช้เป็นข้อมลูจนสิน้สดุกำรประมำณกำร 

2.4 กำรพิจำรณำรำยได้คำ่อำหำร และเคร่ืองดื่ม     
 รำยได้จำกห้องอำหำรและเคร่ืองดื่ม พิจำรณำคดิที่ 40% ของรำยได้จำกห้องพกั     

2.5 กำรพิจำรณำรำยได้อื่นๆ พิจำรณำคิดที่ 14% ของรำยได้จำกห้องพกั   
   

3.   การประมาณการค่าใช้จ่าย       
       3.1 ค่ำใช้จำ่ยคงที่ คิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณ  
 3.1.1 เงินเดือนพนกังำน  3,100,000 บำท/เดือน 
 3.1.2 ค่ำดแูล ซ่อมแซม ปรับปรุง อำคำร 600,000 บำท/เดือน 
 3.1.3   ค่ำสำธำรณปูโภค (ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท์)  560,000 บำท/เดือน หรือ 3% ของรำยได้ห้องพกั 

            รวมเป็นค่ำใช้จำ่ยคงที่  4,260,000 บำท/เดือนหรือ 51,120,000 บำท/ปี และมีกำรพิจำรณำปรับ
ค่ำใช้จำ่ยคงทีเพิม่ขึน้ปีละ 3% ส ำหรับปีที่ 2-4 และเพิม่ขึน้ในอตัรำ 4% ส ำหรับปีต่อๆ ไป โดยพิจำรณำ
จำกอตัรำเงินเฟ้อ   

      3.2 ค่ำใช้จำ่ยผนัแปร       
              3.2.1 ต้นทนุกำรขำยห้องพกั  อตัรำ 30% ของรำยได้ห้องพกั 
 3.2.2    ต้นทนุขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม อตัรำ 35% ของรำยได้คำ่อำหำรและเคร่ืองดื่ม 
 3.2.3  ค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ  อตัรำ 50% ของรำยได้อื่นๆ 
 3.2.4  ค่ำบริหำรและด ำเนินกำร  3% ของรำยได้ห้องพกั 
 3.2.5 ค่ำใช้จำ่ยในกำรโฆษณำและกำรตลำด 1.5% ของรำยได้รวม 
 3.2.6 ค่ำภำษีโรงเรือน (คิดที่ 40% ของรำยได้ห้องพกั)  อตัรำ 12.5% ของรำยได้ห้องพกั 
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 3.2.7 ค่ำเบีย้ประกนัภยั พิจำรณำจำกพิกดัอตัรำเบีย้ประกนัภยั ของกรมกำรประกนัภยั 
 3.2.8 ค่ำใช้จำ่ยในกำรปรับปรุงทรัพย์สิน (Renovation Cost) ในอตัรำคงที่ 3,390,062 บำทต่อปี (พิจำรณำ 7 

ปีต่อครัง้ (เฉล่ียทกุปี) 
 
4.        ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สิน        

บริษัทฯ พิจำรณำคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรขำยทรัพย์สิน เมื่อปีที่ 11 โดยพิจำรณำที่ 2.5% ของ Terminal Value  
 
5. การค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value)       
 บริษัทฯ พิจำรณำจำกกำรส ำรวจวเิครำะห์ และจำกกำรสมัภำษณ์จำกกลุ่มนกัลงทนุ/ผู้ประกอบกำรตวัอยำ่ง   
ซึง่บริษัทฯ พิจำรณำ ควรมีอตัรำคิดลด (Discounted Rate) ทีเ่หมำะสม เทำ่กบั 11% และมีอตัรำผลตอบแทน 
(Capitalization Yield) ที่เหมำะสม เมื่อปีที่ 11 เทำ่กบั 7%    
 

  SL KA 
  สิน้ปีที่ 1 สิน้ปีที่ 2 สิน้ปีที่ 1 สิน้ปีที่ 2 

รำยได้คำ่เชำ่ห้องพกัและรำยได้อืน่ๆ (ล้ำนบำท) 344 354 313 323 

อตัรำกำรเชำ่ (เฉล่ีย) 80% 80% 82% 82% 

อตัรำคิดลด (Discount rate) 10.00% 11.00% 

อตัรำผลตอบแทน (Capitalization rate) 7.00% 7.00% 

รำคำประเมินวิธีคิดจำกรำยได้ (ล้ำนบำท) 1,786 1,761 

รำคำลงทนุ (ล้ำนบำท) 1,718 

 
บริษัทจดักำรมคีวำมเห็นต่อสมมติฐำนหลกัของบริษัทประเมินคำ่ทรัพย์สินดงันี ้
 

▪ อัตราการเข้าพัก: บริษัทจัดกำรเห็นว่ำสมมติฐำนอัตรำกำรเข้ำพักของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินอยู่ในวิสัย  
ที่เป็นไปได้ โดยอยู่บนสมมติฐำนที่ระมัดระวัง โดย SL ประมำณกำรอัตรำกำรเข้ำพักโดยอ้ำงอิงจำกผลกำร
ด ำเนินกำรของโครงกำร โดยก ำหนดให้อยู่ในอตัรำ 80% ตลอดระยะเวลำประมำณกำร  ส ำหรับ KA ได้กระจำย
อตัรำกำรเข้ำพกัโดยเฉล่ียไปตำมฤดูกำลของปีเป็น 3 ช่วง โดยช่วงเดือนที่อตัรำกำรเข้ำพกัสงูจะอยู่ประมำณ 85% 
และช่วงเดือนท่ีมีอตัรำกำรเข้ำพกัต ่ำจะอยู่ประมำณ 70% ซึ่งบริษัทจดักำรได้พิจำรณำหำค่ำพกัเฉล่ียตำมดงักล่ำว
ตำมจ ำนวนเดือนจะอยู่ที่ประมำณ 82% ซึง่ถือว่ำเป็นอตัรำที่เหมำะสม ทัง้นี ้KA ได้ใช้สมมติฐำนของอตัรำกำรเข้ำ
พกัดงักล่ำวส ำหรับกำรประมำณกำรทกุปี 
 
นอกจำกนี บ้ ริษั ทจัดกำรยังเห็นว่ำที่ ตั ง้ของโครงกำรมีศักยภำพในกำรเติบ โต เนื่ องจำกอยู่ ในพื น้ที่ 
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ  มีนักท่องเที่ยวทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่มีควำมประสงค์จะไปท่องเที่ยวเป็น
จ ำนวนมำก ซึ่งทำงผู้ประกอบกำรในปัจจุบันได้มีกำรด ำเนินกำรโดยเน้นคุณภำพของกำรให้บริกำร ควำมเป็น
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เอกลักษณ์ของโครงกำร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มำใช้บริกำรมำกยิ่งขึน้   ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มศักยภำพให้แก่
โครงกำรได้ในระยะยำว อีกทัง้ในเชิงอุปสงค์ของโรงแรมบนเกำะพีพี เนื่องจำกเป็นเกำะที่มีขนำดเล็ก ส่งผลให้กำร
ขยำยตัวในด้ำนจ ำนวนโครงกำรใหม่และห้องพักใหม่อยู่เกณฑ์ที่จ ำกัด เมื่อพิจำรณำทัง้อุปสงค์และอุปทำนแล้ว 
บริษัทจดักำรเห็นว่ำโครงกำรจะได้รับผลในเชิงบวกในระยะยำว ตำมเหตผุลที่กล่ำวข้ำงต้น 
 

อีกทัง้เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำตัง้แต่ปี 2551 - 2556 อตัรำกำรเข้ำพักเฉล่ียจะอยู่ประมำณ 
82.46% ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึน้ตำมสภำวะอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว โดยข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรในปี 2556
ตัง้แต่เดือน มกรำคม 2556 – ธันวำคม 2556 มีอัตรำกำรเข้ำพักเฉล่ียถึง 85.69% และในปี 2557  ตัง้แต่เดือน 
มกรำคม 2557 – ธันวำคม 2557 มีอัตรำกำรเข้ำพักเฉล่ีย 82.56%  ซึ่งลดลงเล็กน้อยจำกปีก่อนหน้ำอันเป็น
ผลกระทบจำกปัจจัยทำงด้ำนกำรเมือง ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนล่ำสุด(ระยะเวลำ 6 เดือน) ในเดือนมกรำคม 
2558 - มิถุนำยน 2558 มีอตัรำกำรเข้ำพกัเฉล่ียที่ 81.82%   ทัง้นี ้อตัรำกำรเข้ำพกั ณ ปัจจบุนั มีอตัรำที่สงูกว่ำกำร
ประเมินของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินท่ีก ำหนดไว้ร้อยละ 80 (SL) และอตัรำที่ใกล้เคียงกนักนัอย่ำงมำกของบริษัท
ประเมินค่ำที่ก ำหนดไว้อัตรำร้อยละ 82 (KA) ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำโครงกำรนีเ้ป็นโครงกำรที่มีศักยภำพ ได้รับกำร
ตอบรับจำกนกัท่องเที่ยวที่มำเข้ำพกัเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

▪ อัตราค่าห้องพัก: บริษัทจดักำรเห็นวำ่สมมติฐำนค่ำเชำ่ห้องพกัของบริษัทประเมินคำ่ทรัพย์สินอยู่ในระดบัรำคำ
ของโรงแรมในระดบั 4 ดำว  ซึง่มกีำรก ำหนดอตัรำค่ำห้อง ดงันี ้ SL ก ำหนดอตัรำค่ำห้องพกัต่อคืน อยู่ในชว่ง 4,700 
– 8,200 บำท และ KA  ก ำหนดอตัรำคำ่ห้องพกัต่อคืน อยูใ่นชว่ง 4,000- 7,600 บำท (ทัง้นีอ้ตัรำค่ำห้องพกัดงักล่ำว
ขึน้อยู่กบัประเภทของห้องและฤดกูำรท่องเที่ยวในแต่ละชว่งของรอบปี) ซึง่เมื่อเปรียบเทียบกบัโครงกำรอื่นที่บริษัท
ประเมินคำ่ทรัพย์สินได้เข้ำไปส ำรวจ บริษัทจดักำรเห็นว่ำรำคำห้องพกัตำมสมมติฐำนดงักล่ำวมีควำมสอดคล้องกบั
สภำพและคณุภำพของโครงกำร 
 

▪ รายได้ค่าเช่าห้องพัก รายได้อื่นๆ และค่าใช้จ่าย   : เมื่อเปรียบเทียบรำยได้ค่ำเชำ่ห้องพกั รำยได้อื่นๆ และ 
ค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ระหว่ำงผู้ประเมินทัง้ 2 รำย  (SL และ KA) ได้ใช้สมมติฐำนในกำร
ประเมินรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่แตกตำ่งกนัเล็กน้อย ซึง่เป็นกำรประมำณกำรท่ีเป็นไปตำมสดัสว่นระหว่ำงรำยได้
ห้องพกัหรือรำยได้ทัง้หมด และค่ำใช้จำ่ย  ซึง่พจิำรณำประกอบกบัข้อมลูกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำ ซึง่มีควำม
ใกล้เคยีงกนั 

 

ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงัตำรำงต่อไปนี ้

  SL KA 

 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 

รวมรำยได้จำกคำ่ห้องพกั  214.91 221.36 203.38 209.48 

รำยได้จำกคำ่อำหำรและเคร่ืองดืม่  107.46 110.68 81.35 83.79 

รำยได้อื่นๆ 21.49 22.14 28.47 29.32 
 

รวมรายได้   
 
 

343.86 354.17 313.21 322.60 
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ค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำร     

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ   213.17 219.53 180.79 186.06 

กระแสเงินสดส่วนต่ำง      (1) – (2) 130.69 134.65 132.42 136.55 
ที่มำ: รำยงำนประเมินค่ำทรัพย์สิน 

 

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำผลกระทบต่อกระแสเงินสดส่วนต่ำง (รำยได้ทัง้หมดหักค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำร) ที่บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินประมำณกำรนัน้ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ จึงไม่กระทบต่อ
กระแสเงินสดสุทธิของโครงกำรและต่อมูลค่ำปัจจุบันซึ่งบริษัทผู้ ประเมินค่ำทรัพย์สินใช้ในกำรค ำนวณหำมูลค่ำ
ทรัพย์สิน  บริษัทจัดกำรเห็นว่ำวิธีกำรค ำนวณที่แตกต่ำงกันเกิดจำกมุมมองและกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่
แตกต่ำงกันของบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน   อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรมองว่ำกำรค ำนวณโดยแยกรำยได้และ
รำยจ่ำยตำมรำยกำรท่ีเกิดขึน้จริงนัน้จะมีควำมสอดคล้องกบักำรให้บริกำรและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง  
อีกทัง้เมื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึน้จริงพบว่ำมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรในช่วง 3 ปี
ย้อนหลงัจะใกล้เคียงกบัผู้ประเมินรำคำที่ใช้สมมติฐำนตำมรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จริง  

▪ กระแสเงนิสด: บริษัทจดักำรได้ท ำกำรประเมินสมมติฐำนด้ำนรำยได้ค่ำเช่ำ รำยได้อื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยของบริษัท
ประเมินค่ำทรัพย์สินทัง้ 2 รำยแล้วเห็นว่ำ กระแสเงินสดค ำนวณจำกสมมติฐำนดังกล่ำวมีค่ำแตกต่ำงกันบ้ำง
เนื่องมำจำกกำรก ำหนดสมมติฐำนที่แตกต่ำงกันบำงส่วนของผู้ประเมินแต่ละรำย  อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจดักำรยัง
เห็นว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดตำมประมำณกำรมีควำมเป็นไปได้ เนื่องจำกใช้สมมติฐำนอัตรำกำร
เติบโตของรำยได้และรำยจ่ำยที่สมเหตสุมผล 

▪ อัตราผลตอบแทน (Capitalization rate) และ อัตราคิดลด (Discount rate) ที่บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินใช้ 
(ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 10 ส ำหรับ SL และร้อยละ 7 และ ร้อยละ 11 ส ำหรับ KA) นัน้ บริษัทจดักำรเห็นว่ำอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเป็นไปได้เน่ืองจำกเป็นกำรลงทุนท่ีถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอำคำรท่ีอยู่อำศยัในรูปแบบของโรงแรมที่ได้รับ
กำรออกแบบก่อสร้ำงได้เพื่อสนองตอบตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำและมีผู้ บริหำรโครงกำรที่มีชื่อเสียง  
มีประสบกำรณ์และมีกำรด ำเนินงำนซึ่งได้พิจำรณำตำมปัจจยัแวดล้อมอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงรำยได้ ภำวะตลำด คู่แข่ง เศรษฐกิจ และควำมเส่ียงทำงกำรเมือง เป็นต้น  
ทัง้นี ้อัตรำผลตอบแทนและอัตรำคิดลดดังกล่ำว อยู่ในเกณฑ์ที่มูลนิธิประเมินค่ำทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้
รวบรวมข้อมลู และผลส ำรวจอตัรำผลตอบแทนและอตัรำคิดลดจำกสมำคมนกัประเมินรำคำอิสระไทย  ในปี พ.ศ. 
2557 ดงัแสดงในตำรำงต่อไปนี ้
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                     ผลการส ารวจอัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภทธุรกิจ  ท ำเล 

อัตรำคิดลด  อัตรำผลตอบแทน  อัตรำคิดลด อัตรำผลตอบแทน

โรงแรม  ชัน้ดี 12-13%   - 10-11% 7.0-8.0%

ล ำดบัรอง  -   - 12-13% 8.0-9.0%

ส ำนกังำน ชัน้ดี 12-14% - 10-11% 5.0-6.0%

ล ำดบัรอง  -   - 11-13%  6.0-8.0%

โรงงำนอตุสำหกรรม นิคมอตุฯ  -   - 12-13% 8.0-9.0%

ศนูย์กระจำยสินค้ำ ทำงหลวง  -   - 11-12% 9.0-10%

(ที่มำ: สมำคมนักประเมินรำคำอิสระไทย www.tva.or.th)

สิทธิกำรเช่ำ – LH กรรมสิทธ์ิ - FH

ผลกำรส ำรวจอัตรำผลตอบแทนและอัตรำคิดลดของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
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บริษัทจดักำรเห็นว่ำทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้ำลงทุนจดัอยู่ในกลุ่มอสงัหำริมทรัพย์ที่มีควำมเส่ียงในเชิงของควำม

สม ่ำเสมอของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน อตัรำผลตอบแทนและอตัรำคิดลดที่ใช้จึงควรอยู่ระหว่ำง 9% - 12% 

แต่อย่ำงไรก็ดีท ำเลที่ตัง้ของโรงแรมที่อยู่ในโซนสถำนที่ท่องเที่ยวทำงภำยใต้จะไม่ค่อยมีปัญหำในเร่ืองของผนัผวนผวน

ของรำยได้มำกนัก ซึ่งคงมีเฉพำะกรณีที่เป็นไปตำมฤดูกำรท่องเที่ยวตำมปกติในแต่ละปีเท่ำนัน้ ดังนัน้ อัตรำ

ผลตอบแทนและอตัรำคิดลดที่ผู้ประเมินใช้จึงอยู่ในวิสยัที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม 

 

ในทำงปฏิบตัิ กำรเลือกใช้อตัรำผลตอบแทนและอตัรำคิดลดของผู้ประเมินนัน้ ผู้ประเมินจะพิจำรณำจำกปัจจยัหลำย

ประกำรประกอบกัน อำทิเช่น อัตรำผลตอบแทนที่ต้องกำรจำกกำรลงทุนในทรัพย์สินจ ำพวกโรงแรมของผู้ลงทุนที่

บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินได้สอบถำมหรือส ำรวจ ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร ท ำเลที่ตัง้ โอกำสทำงธุรกิจ และ

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน เป็นต้น ซึ่งกำรเลือกอตัรำผลตอบแทนและอตัรำคิดลดนัน้จะ

เป็นดลุยพินิจของผู้ประเมินค่ำทรัพย์สิน และมีควำมจ ำเพำะเจำะจงในแต่ละโครงกำร 
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ภาคผนวก 2 
หนังสือข้อตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนั 
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ภาคผนวก 3 
หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และครอบครองที่ดิน จากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีและ 

ภูมิสารสนเทศ  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก 4 

หนังสือตอบข้อหารือการเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก 5 
ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 

 
ภาพรวมเศรษฐกจิการท่องเที่ยวของโลก 
 

จำกผลกำรส ำรวจโดยองค์กำรกำรท่องเที่ยวโลก หรือ UNWTO พบว่ำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของโลกในช่วง 4 เดือนที่
ผ่ำนมำของ พ.ศ. 2558 ได้ปรับตัวสูงขึน้ร้อยละ 4.4 จำกช่วงเดียวกันของ พ.ศ. 2557 เป็นผลจำกกำรกลับมำของกำร
ท่องเที่ยวในยโุรปหลงัจำกกำรคล่ีคลำยควำมขดัแย้งในประเทศยูเครน และกำรฟืน้ตวัของประเทศรัสเซีย เมื่อเทียบกบั พ.ศ. 
2557 รวมถึง ภำพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึน้ในภูมิภำคอเมริกำ ส่งผลให้มีกำรขยำยตวัของจ ำนวนนกัท่องเที่ยวสงูที่สดุที่ ร้อยละ 
6.0 ตำมด้วยยุโรปที่ ร้อยละ 4.9 และเอเชียแปซิฟิคที่ ร้อยละ 4.4 โดยกำรท่องเที่ยวในแถบแอฟริกำ ลดลงที่ร้อยละ 5.6 
เนื่องจำกโรคระบำดอีโบลำ นอกจำกนี ้ผลวิจยัโดย UNWTO ยงัเชื่อว่ำอตัรำกำรเติบโตของอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวส ำหรับ
ช่วง พ.ค. – ส.ค. 2558 จะ สอดคล้องกับดัชนีควำมเชื่อมั่นของเศรษฐกิจโลกในช่วงส่ีเดือนแรกของ พ.ศ. 2558 ซึ่งเพิ่มขึน้
อย่ำงเห็นได้ชัด ผนวกกับจ ำนวนนกัท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึน้ เนื่องจำกเป็นฤดูท่องเที่ยวในหลำยทวีปทัว่โลกและส่งผลให้บำง
ประเทศมีกำรเติบโตทำงกำรท่องเที่ยวอย่ำงเห็นได้ชดัตำมกรำฟและตำรำงสรุปต่อไปนี ้ 
 

 
 
 

แนวโน้มเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวยงัมีแนวโน้มที่จะสงูขึน้ในชว่ง พ.ค. – ส.ค.  2558 เห็นได้จำกตวัเลขกำรจองตัว๋สำยกำรบิน
ล่วงหน้ำตัง้แตช่่วง พ.ค. – ส.ค. ซึง่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.0 เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของ พ.ศ. 2557 โดยอตัรำกำรจองตัว๋ล่วงหน้ำ
ส่วนใหญ่มำจำกประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค ตำมด้วยอเมริกำ และ ยโุรป  
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สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวต่ำงประเทศ เห็นได้จำกกำรที่ประเทศไทยจดัอยู่ใน
อนัดับที่ 13 ของสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมโดย Trip Advisor (ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์แนะน ำกำรท่องเที่ยวอนัดับต้นๆของ
โลก) เนื่องด้วยควำมสวยงำมทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม บวกกับควำมคุ้ มค่ำเงินทำงกำรท่องเที่ยว (Best Value 
Destination) ดงัที่ Lonely Planet (ซึง่เป็นส ำนกัพิมพ์คู่มือน ำเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมทัว่โลก) กล่ำวไว้ จึงเป็นเร่ืองไม่น่ำแปลก
ใจที่อตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทยสำมำรถน ำรำยได้เข้ำประเทศเป็นจ ำนวนมำก และมีแนวโน้มที่จะปรับตวัสงูขึน้เร่ือยๆ 
เห็นได้จำกทัง้จ ำนวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำก 22.4 ล้ำนคนใน พ.ศ. 2555 เป็น 26.7 ล้ำนคนใน พ.ศ. 2556 
แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ไม่สงบจึงส่งผลให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปอยู่ที่จ ำนวน 24.8 ล้ำนคน ใน พ.ศ 
2557 และรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่ลดลงจำก 1,207.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.4 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 1,172.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.9 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 อย่ำงไร
ก็ตำมกำรท่องเที่ยวของไทย คำดว่ำจะฟืน้ตวักลบัมำใน พ.ศ. 2558 
 
นอกจำกนัน้  ระหว่ำงเดือนมกรำคม – กรกฎำคม ปี พ.ศ. 2558 มีนกัท่องเที่ยว จ ำนวน  17.5 ล้ำนคน ขยำยตวัร้อยละ 30.93
จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภำค และก่อให้เกิดรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวจ ำนวน 826.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.95 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีที่ผ่ำนมำ  
 
 
ตารางสรุปจ านวนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2550 – 2558P (ม.ค. – ก.ค.) 
 

 
      
หมายเหตุ :   R เป็นข้อมูลปรับปรุง 
 P เป็นข้อมูลเบือ้งต้น 
   

ที่มำ: ส ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมืองและกรมกำรท่องเที่ยว 
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กำรท่องเที่ยวของไทยในช่วง ม.ค. – ก.ค. พ.ศ. 2558 ได้ปรับขึน้มำอย่ำงเห็นได้ชัดเนื่องจำกกำรกลับมำสู่สภำวะปรกติ
หลงัจำกเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ยืดเยือ้เป็นเวลำยำวนำนและกำรประกำศใช้กฎอยักำรศึกในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งส่งผลให้มี
นักท่องเที่ยวเดินทำงมำยังประเทศไทยน้อยลง กระนัน้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวก็ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่องเห็นได้จำก
ตวัเลขนกัท่องเที่ยวมีจ ำนวน 17.5 ล้ำนคน ในช่วงเจ็ดเดือนแรก พ.ศ. 2558 ซึ่งเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 30.93 จำกช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีที่ผ่ำนมำ  
 
ตารางสรุปจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี พ.ศ. 2553 – 2557p  
 

 
 
หมายเหตุ :   P เป็นข้อมูลเบือ้งต้น 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมืองและกรมกำรท่องเที่ยว 
 
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยส่วนใหญ่มำจำกประเทศ จีน มำเลเซีย และรัสเซีย รองลงมำเป็น
นักท่องเที่ยวภูมิภำคยุโรป อเมริกำ เอเชียใต้ โอเชียเนีย ตะวันออกกลำง และแอฟริกำ  ตำมล ำดับ จ ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติที่เพิ่มขึน้มำกที่สดุในปี พ.ศ. 2557 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนได้แก่ ประเทศจีนที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 86.5 
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จ านวนและอตัราการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวจ าแนกรายสัญชาติ 

 
 ที่มำ: กรมกำรท่องเทีย่ว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
 
สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวดัภูเก็ต 
 
จำกผลกำรส ำรวจโดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี  2555 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 69 ประเทศ 
พบว่ำควำมนิยมของภเูก็ตเพิ่มขึน้จำกอนัดบั 5 ในปี 2554 มำเป็น อนัดบั 2 ในปี  2555 โดยได้รับควำมนิยมที่ร้อยละ 23.6  
สภำวะกำรท่องเที่ยวของจงัหวดัภูเก็ตมีกำรขยำยตวัอย่ำงมำก โดยมีจ ำนวนผู้ โดยสำรทัง้ไทยและต่ำงประเทศ ณ สนำมบิน
นำนำชำติภูเก็ต จ ำนวน  11.3 ล้ำนคน ในปี 2557 เพิ่มขึน้จำกปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ2.7 และหำกพิจำรณำตัง้แต่ปี  
2552 – 2557 จ ำนวนผู้โดยสำร ณ สนำมบินนำนำชำติภเูก็ต มีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) เท่ำกบัร้อยละ 12.9 ต่อปี  
นอกจำกนี ้จ ำนวนนกัท่องเที่ยวตำ่งชำติทีเ่ดินทำงมำยงัสนำมบินนำนำชำติภเูก็ตยงัมีแนวโน้มวำ่จะเพิ่มตวัสงูขึน้เร่ือยๆ และ
ในช่วงตัง้แต่ มกรำคม – กรกฎำคม ปี 2558 อยู่ที่ 10.5 ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของทัง้ปี 2557 
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แผนภาพแสดงจ านวนผู้โดยสาร ณ สนามบินนานาชาติภูเกต็ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2557 
 

 
 
ที่มำ : บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรเพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ตในชว่ง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญัของนกัท่องเที่ยวจำกประเทศจีนและรัสเซีย ซึ่งเป็นผลมำจำกเพิ่มเที่ยวบินแบบประจ ำและเช่ำเหมำล ำซึง่สำมำรถ
บินมำยงัจงัหวดัภูเก็ตโดยไม่ต้องผ่ำนสนำมบินสวุรรณภมูิ ดงัจะเห็นได้จำกจ ำนวนเที่ยวบินท่ีเพิ่มขึน้จำก 59,406 เที่ยว ในปี  
2555 เป็น 70,198 เที่ยว ในปี  2556 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียสงูถึงร้อยละ 18.2 ต่อปี และจำก 70,198 เที่ยว ในปี 
2556 เป็น 74,501 เที่ยวในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีเท่ำกับ ร้อยละ 6.1 ถึงแม้จะมีเหตุกำรณ์ทำง
กำรเมืองในพ.ศ. 2557 แต่สนำมบินนำนำชำติภูเก็ตยังคงมีผู้ โดยสำรมำกเป็นอนัดับ 3 ของประเทศไทยรองจำก สนำมบิน
สวุรรณภมูิ และ สนำมบินดอนเมือง 
 
จำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนผู้ โดยสำรท่ีใช้บริกำรในสนำมบินนำนำชำติภเูก็ตจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับนกัท่องเที่ยว
ของสนำมบิน บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) จึงเร่ิมพฒันำส่วนต่อขยำยสนำมบินนำนำชำติภเูก็ต เพื่อขยำยลำน
จอดอำกำศยำน พร้อมทัง้ก่อสร้ำงอำคำรผู้ โดยสำรระหว่ำงประเทศใหม่ และคำดว่ำจะแล้วเสร็จประมำณต้นปี พ.ศ. 2558 
ทัง้นี ้นอกจำกโครงกำรขยำยสนำมบินนำนำชำติภเูก็ตแล้ว ยงัมีโครงกำรพฒันำระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนอื่นๆ ในจงัหวดัภเูก็ต 
ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรพฒันำอโุมงค์ลอดเข้ำหำดป่ำตอง โครงกำรพฒันำทำงลอดและทำงยกระดบัข้ำมแยกในบริเวณต่ำงๆ 
โดยโครงกำรเหล่ำนีจ้ะช่วยรองรับกำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดัภเูก็ตในอนำคต  
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สถานการณ์การท่องเที่ยวของกระบี่ 
 
จำกผลส ำรวจโดยกรมกำรท่องเทีย่วจงัหวดักระบ่ีในปี พ.ศ. 2554 ซึง่เก็บรวบรวมข้อมลูสถิตขิองนกัท่องเที่ยว พบว่ำจงัหวดั
กระบี่อยู่ในอนัดบัท่ี 3 ของสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนยิมในประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชำวต่ำงชำตริองจำก เชยีงใหม่ และ 
ภเูก็ต โดยคะแนนควำมนิยมอยู่ทีร้่อยละ 11.9   
ส ำหรับในชว่งปี พ.ศ. 2554 สภำวะกำรท่องเทีย่วของจงัหวดักระบีม่ีกำรขยำยตวัอย่ำงมำก โดยมจี ำนวนผู้ เยีย่มเยือนเพิม่ขึน้
อย่ำงต่อเนื่องจำก 2.2 ล้ำนคนในปี พ.ศ. 2552 เป็น 2.7 ล้ำนคนในปี พ.ศ. 2554 หรือมีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) 
เท่ำกบัร้อยละ 9.8 ต่อปี  
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ภาคผนวก 6 
ลักษณะรายการที่อาจเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ในกำรเข้ำลงทนุในโครงกำร พีพี ฮอลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท นี ้กองทนุรวมจะซือ้ทรัพย์สินจำกเจ้ำของทรัพย์สิน  

โดยเข้ำท ำสญัญำจะซือ้จะขำยโครงกำรพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กับบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั  และภำยหลงัจำกที่กองทุน
รวมเข้ำลงทนุในทรัพย์สินตำมท่ีระบไุว้ในโครงกำรแล้ว กองทนุรวมจะน ำทรัพย์สินท่ีได้มำซึง่กรรมสิทธ์ิออกให้เช่ำเหมำแก่เจ้ำ
ของเดิมคือบริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกดั  

2. เมื่อมีกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนรวม บริษัท พีพี ฮอลิเดย์ จ ำกัด  และ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ
บคุคลดงักล่ำว ตกลงจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม รวมทัง้สิน้เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่ำร้อยละ 33 
ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เสนอขำยทัง้หมดของกองทุนรวมและตกลงที่จะรักษำกำรถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไว้ในกลุ่มบุคคล
เดียวกนัไว้ตลอดระยะเวลำ 6 ปีแรกนบัจำกวนัท่ีจดัตัง้กองทนุรวม 

จำกรูปแบบกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวบริษัทจดักำรได้ท ำรำยกำรโดยพิจำรณำถึงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้
เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุรวม โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี ้

1. ในกำรพิจำรณำรำคำในกำรลงทุนซือ้ทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัทจดักำรได้พิจำรณำเปรียบเทียบกับ
รำคำประเมินค่ำทรัพย์สินของผู้ประเมินรำคำอิสระ โดยพิจำรณำในรำยละเอียดของสมมติฐำนและเงื่อนไขในกำรก ำหนด
รำคำของทรัพย์สิน  โดยกองทุนรวม ได้พิจำรณำลงทุนซือ้ทรัพย์สินในรำคำที่เห็นว่ำเหมำะสมตำมสภำพทรัพย์สินโดย
สอดคล้องกับรำคำตลำดในปัจุจบนั ตลอดจนพิจำรณำถึงรูปแบบและศกัยภำพของกำรน ำทรัพย์สินออกจดัหำประโยชน์ใน
อนำคตด้วย 

2.  ในกำรพิจำรณำซือ้ทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรได้พิจำรณำจัดท ำเงื่อนไขของกำรลงทุนซือ้ทรัพย์สินโดย
ป้องกนัมิให้ทรัพย์สินมีภำระผกูพนั หรือเงื่อนไขพิเศษใดๆ ที่อำจเป็นกำรก่อให้เกิดภำระหน้ำที่เป็นพิเศษแก่กองทนุรวม 

3. ในกำรท ำนิติกรรมเพื่อซือ้ทรัพย์สิน บริษัทจดักำรจะท ำด้วยควำมโปร่งใสพร้อมทัง้ได้เปิดเผยรำยละเอียด
กำรท ำนิติกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องไว้ในหนงัสือชีช้วนของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

4. ในกำรน ำทรัพย์สินออกจัดหำประโยชน์ ในช่วงแรกโดยกำรน ำออกให้เช่ำเหมำแก่บริษัท พีพี ฮอลิเดย์
จ ำกัด  โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปีและกองทุนรวมมีสิทธิขยำยระยะเวลำกำรเช่ำได้อีกครำวละ 3 ปี เป็นจ ำนวนอีก 4 ครำว 
นัน้  บริษัทจดักำรได้พิจำรณำถึงเงื่อนไขกำรน ำออกให้เช่ำ โดยเปรียบเทียบข้อมลูจำกอตัรำค่ำเช่ำในตลำดของทรัพย์สินใน
ธุรกิจประเภทเดียวกันและในบริเวณเดียวกัน โดยเงื่อนไขในกำรเช่ำมีควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยซึ่งตำมเงื่อนไขกำรให้เช่ำ
กองทนุรวมไม่ต้องรับควำมเส่ียงในเร่ืองของรำยได้จำกกำรจ ำนวนผู้ เช่ำที่ไม่แน่นอนด้วย 

   อย่ ำงไรก็ดี  ในระหว่ำงกำรท ำสัญญำน ำท รัพ ย์ สินออกให้ เช่ ำหำประโยชน์  บ ริษั ทจัดกำร  
จะตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสญัญำเช่ำอย่ำงเหมำะสม 

5.      ในกำรก ำหนดให้ เจ้ำของอสังหำริมท รัพ ย์และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือหน่ ว ยลงทุนในอัตรำ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่ำร้อยละ 33 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขำยทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ บริษัทจดักำร
จะตรวจสอบและควบคมุกำรจองซือ้และกำรถือหน่วยลงทนุของกลุ่มบคุคลดงักล่ำว เช่น  กำรรับรองและตรวจสอบตลอดจน
มีกำรแจกแจงรำยกำรกำรถือหุ้นระหว่ำงกนั  เป็นต้น  
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นโยบายในการป้องกันการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม  
 
 บริษัทจัดกำรยึดหลักในกำรรักษำผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และให้ควำมส ำคัญ 
แก่ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมไปถึงกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  เว้นแต่ กำรท ำธุรกรรมนัน้ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือตำม
หลกัเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด โดย บริษัทจดักำร จะเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบอย่ำงเพียงพอ 
 ในกำรนี  ้บริษัทจัดกำรได้จัดให้มีระบบกำรติดตำมตรวจสอบกำรลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน  
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น กำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร 
(Proprietary Trading) กำรท ำธุรกรรมเพื่อกองทนุรวมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Affiliated Transactions) กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของพนกังำน (Staff Dealing) และ กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนจำกบริษัทนำยหน้ำ(Soft Commission) 
 
การป้องกนัมิให้มีการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

  บริษัทจัดกำรได้ก ำหนดกลไกในกำรป้องกันเพื่อกำรลงทุนและจัดหำประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์   
ไทยแลนด์ โฮสพีทำลิตีด้งันี ้

1. พิจำรณำกำรลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน รวมทัง้มีควบคุมกำรท ำนิติกรรมและจัดหำประโยชน์ในทรัพย์สิน 
เพื่อให้เป็นไปโดยถกูต้องและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุรวมในสถำนกำรณ์ขณะนัน้  

2. ควบคุมกำรออกเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุน  ให้เป็นไปตำมสิทธิที่มีอยู่ภำยใต้รำยละเอียดของโครงกำรจดักำรกองทุน
รวมและหลกัเกณฑ์เก่ียวข้อง 

3. ใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมโดยบริษัทจัดกำรในทุกประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

4. ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกูต้องเหมำะสม ตลอดจนกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเข้ำมำตรวจสอบได้ 
5. ก ำหนดให้ธนำคำรผู้ดแูลผลประโยชน์มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม 
6. มีระบบงำนตรวจสอบระบบงำนภำยในของบริษัทจดักำรท่ีเหมำะสม  
7. หำกมีกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำม

หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 

จำกรูปแบบของกลไกกำรป้องกนัดงักล่ำว จะท ำให้กำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมเป็นไปโดยถกูต้องและโปร่งใส โดยจะ
ไม่มีกำรให้ประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้กองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์
สงูสดุ 

 

 

 

 


