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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอนิเวสเม้นต์ 

1. ข้อมูลกองทุน 

1.1        รายละเอียดกองทุน   

ชื่อย่อ  : THIF 

ประเภทโครงการ  : กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนดอายโุครงการ 

ลักษณะโครงการ  : ระบเุฉพาะเจาะจง  

จาํนวนเงนิทุนของโครงการ  : 26,200,000,000.00  บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน  : 10.00 บาท  

จาํนวนหน่วยลงทุน : 2,620,000,000 หนว่ย 

ประเภทของหน่วยลงทุน  : ระบช่ืุอผู้ ถือ 

1.2        รายละเอียดบริษัทจดัการ และผู้เกี่ยวข้อง  

บริษัทจัดการ  :    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

   เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  

                  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

                  กรุงเทพมหานคร 10120 

                 โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

 เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3  

 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

 กรุงเทพฯ 10120  

 โทรศพัท์ 02-296-3582  

นายทะเบียน         : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

         เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  

         ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

         กรุงเทพมหานคร 10120 

         โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

ผู้เช่าเหมา  1. บริษัทบริษัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั  

                      โรงแรมภายใต้สญัญาเช่า 11 โรงแรม 

   1. โรงแรมเชอราตนั สมยุ รีสอร์ท  

   2. โรงแรมอิมพีเรียลโบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท  

   3. โรงแรม แมริออท ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ  

   4. โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภเูก็ต  

   5. โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ  

   6. โรงแรมบนัยนัทรี สมยุ  

   7. โรงแรมวนาเบลล์, เอ ลกัซ์ชรีู คอลเลค็ชัน่ รีสอร์ท, เกาะสมยุ  
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   8. โรงแรมฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ 

   9. โรงแรมดบัเบิล้ทรี ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ  

   10. โรงแรมเลอ เมอริเดยีน เชียงใหม ่ 

   11. โรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน 

                   2. บริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

  โรงแรมภายใต้สญัญาเช่า 1 โรงแรม  

1.  โรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

  

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ ข้อมูลทั่วไป 

 

2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกองทุน/กองทรัสต์ 

เพ่ือระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป โดยนําเงินท่ีได้จากการระดมเงินทนุไปซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง

อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลีย่นแปลง พฒันา

ศกัยภาพ และ/หรือจําหนา่ยทรัพย์สนิตา่งๆ ท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุไว้หรือมีไว้ ไมว่า่จะเป็นการให้เชา่ ให้เช่าช่วง และ/หรือ

ขาย หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของทรัพย์สนิ เพ่ือมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแกก่องทนุรวมและผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุ รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอ่ืนและ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนและ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามกําหนด

กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

 

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

-ไมม่ี- 

 

2.3 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ 

บคุคลหรือกิจการเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบักองทนุรวม หากกองทนุรวมมีอํานาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนั

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัต่อบคุคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร

หรือในทางกลบักัน การเก่ียวข้องกนันีอ้าจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั

กองทนุรวม ได้แก่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 10 ของสว่นได้เสยีทัง้หมดท่ีมีสทิธิออกเสยีงไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

หรือฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการกองทุนรวม หรือมีหน้าท่ีกําหนดนโยบายหรือตดัสินใจ

เพ่ือให้กองทนุรวมบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้  

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมกีบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงันี ้

ชื่อกิจการ  ประเทศที่จัดตัง้ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ ลเีฌอร์ จํากดั  

(เดมิช่ือบริษัท ทีซีซี แลนด์ เอช ไอ จํากดั) 

           ไทย เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ซึง่ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 33.02  

บริษัท ปณชยั พาณิชยการ จํากดั  ไทย เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ซึง่ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 19.81 

UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited  ฮ่องกง เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ซึง่ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 16.86  

CLSA Singapore Pte Limited  สงิคโปร์ เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ซึง่ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 11.83  

UOB Kay Hian Private Limited  สงิคโปร์ เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ซึง่ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 10.69  
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ชื่อกิจการ  ประเทศที่จัดตัง้ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

    

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมซึง่ 

     ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทจดัการกองทนุรวม 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ไทย เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

จํากดั (มหาชน) 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ 

 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

จํากดั 

บริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวล 

ลอปเม้นท์ จํากดั 

ไทย 

 

ไทย 

 

 

ไทย 

 

ไทย 

เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมและเป็นนายทะเบียน 

     กองทนุรวม 

กองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม

เดียวกัน และเป็นผู้ ให้เช่าทรัพย์สินและสิทธิการเช่า

ในอสงัหาริมทรัพย์ 

เป็นผู้ เชา่ทรัพย์สินกองทนุรวม 

 

เป็นผู้ เชา่ช่วงสิทธิการเชา่และทรัพย์สินกองทนุรวม 
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2.4    ข้อมูลของทรัพย์สนิของกองทุน/กองทรัสต์ 

2.4.1                               กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ไทยรโฮเทล อินเวสเม้นต์ 

รายการแสดงทรัพย์สนิแยกตามประเภทท่ีลงทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

 
 

 มูลค่ายุติธรรม ร้อยละ

 (บาท) ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ

36,742,366                     0.13                               

-                                 

ตั�วสัญญาใช้เงินสถาบันการเงิน 380,000,000                   1.31                               

-                                  -                                 

พันธบัตร -                                  -                                 

เงินฝากประจํา -                                  -                                 

บัตรเงินฝาก 900,000,000                   3.10                               

                              รวม 1,316,742,366                4.54                               

-                                 

หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -                                  -                                 

                               รวม -                                  -                                 

-                                 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ 28,137,000,000              97.03                             

                               รวม 28,137,000,000              97.03                             

-                                 

ดอกเบี้ยค้างรับ 3,710,835                       0.01                               

ลูกหนี้ค่าเช่า 19,945,785                     0.07                               

สินทรัพย์อื่นๆ 2,790,682                       0.01                               

                                รวม 26,447,302                     0.09                               

29,480,189,668              101.66                           

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,698,456-                       0.01-                               

เจ้าหนี้อื่น 12,561,438-                     0.04-                               

เงินประกันจากสัญญาประกันรายได้ 384,030,000-                   1.32-                               

เงินประกันผลงาน 11,512,941-                     0.04-                               

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 70,892,103-                     0.25-                               

480,694,938-                   1.66-                               

28,999,494,730              100.00                           

2,620,000,000.00 หน่วย

11.0685 บาทมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน

6.  หนี�สินอื�น

รวมมูลค่าหนี�สิน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

จํานวนหน่วยลงทุน

3.  เงินลงทุนในตราสารทุน

4.  เงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์

รายการทรัพย์สิน

1.  เงินฝากธนาคาร

5.  สินทรัพย์อื�น

รวมมูลค่าทรัพย์สิน

2.  เงินลงทุนในตั�วสัญญาใช้เงินและตราสารหนี�

ตั�วแลกเงินและตั�วสัญญาใช้เงินที่รับรองหรือรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน
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2.4.2 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทล อนิเวสเม้นต์ 

รายละเอียดทรัพย์สนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประเภททรัพย์สนิ : ธุรกิจโรงแรม 

 

1. โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท  

สถานท่ีตัง้ :  เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 3 หาดเฉวง ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวดัสรุาษฎ์ธานี  

ราคาประเมิน :   1,106,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :   10% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน :    7% 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 920,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 29 ปี 

จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 740.47 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า : 51,000,000 บาท 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน ประกอบด้วย 

1) ท่ีดินรวม 5 โฉนด ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรมเชอราตนั สมยุ รีสอร์ท โฉนดท่ีดินเลขท่ี 25907  

25908 25909 27854 และ 27855 ตําบลบ่อผดุ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 18 

ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา  

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

25907 11 5815 3-1-12 

25908 9 5816 0-0-47 

25909 15 5817 6-2-39 

27854 16 6391 5-3-66 

27855 8 6392 2-3-37 

รวม (ไร่-งาน-ตารางวา) 18-3-1 

 

 2)         อาคาร ค.ส.ล. 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นโรงแรม อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ เพ่ือใช้เป็นอาคารต้อนรับและห้องอาหาร อาคาร ค.

ส.ล. 3 ชัน้ จํานวน 3 หลงั เพ่ือใช้เป็นอาคารห้องพกั อาคาร ค.ส.ล. 3 ชัน้ จํานวน 2 หลงั เพ่ือใช้เป็นอาคารห้องพกั 

อาคาร ค.ส.ล.1 ชัน้ จํานวน 2 หลงั เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังาน อาคาร ค.ส.ล.1 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็น

ห้องพกัพนกังานและห้องพยาบาล โดยมีขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 14,399 ตารางเมตร 

 3)     เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรม    อิมพีเรียลสมยุ 

บีช รีสอร์ท  
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2. โรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท 

สถานท่ีตัง้ :   เลขท่ี 83 หมู่ท่ี 5 ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎร์ธานี  

ราคาประเมิน :   795,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :   10% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : 7% 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 790,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 25 ปี 

จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 824.10 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า : 46,020,000 บาท 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน ประกอบด้วย 

1)  ท่ีดินรวม 4 โฉนด ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท โฉนดท่ีดินเลขท่ี 34717 35423 

39378 และ 39379 ตําบลบ่อผดุ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เนือ้ท่ีดินรวมประมาณ 18 ไร่ 2 งาน 48 

ตารางวา 

 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

34717 60 7542 5-0-81 

35423 61 7543 5-0-84 

39378* 58 7544 7-1-11 

39379* 59 7545 0-3-72 

รวม (ไร่-งาน-ตารางวา) 18-2-48 

 

2) อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นอาคารต้อนรับและห้องอาหาร อาคาร ค.ส.ล. 3 ชัน้ จํานวน 8 หลงั 

เพ่ือใช้เป็นอาคารห้องพกั อาคาร ค.ส.ล. 3 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นห้องพกัพนกังาน อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดยีว 

จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นอาคารริมสระนํา้ ห้องอาหาร ห้องเด็กเลน่ โดยมีขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 20,874.76 

ตารางเมตร 

3) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรม    อิมพีเรียล โบ๊ท 

เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท 

หมายเหต ุ ท่ีดินบางสว่นของโฉนดเลขท่ี 39378 และ 39379 ตําบลบอ่ผดุ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึง่เป็นท่ีตัง้

ของโครงการโรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ทท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุในครัง้นี ้ตกอยู่ในภารจํายอมเร่ืองทางเดิน

ของท่ีดิน น.ส.3 ก. เลขท่ี 3449, 2684, 2678 และ 2733 ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎร์ธานี ตามบนัทึก

ข้อตกลงเร่ืองภารจํายอมบางสว่นฉบบัลงวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2540 
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3. โรงแรม แมริออท ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ 

สถานท่ีตัง้ : เลขท่ี 199 ซอยสายนํา้ทิพย์ ถนนสขุุมวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ราคาประเมิน :  7,449,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :  10% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : 7% 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 4,300,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 25 ปี 

จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 47,995 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า : 264,000,000 บาท 

ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ประกอบด้วย 

1) ท่ีดินรวม 3 โฉนด ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรม แมริออท ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 4821, 

239174  และ 239175 ตําบลคลองตนั(คลองเตย) อําเภอคลองเตย(พระโขนง)  กรุงเทพมหานคร 

 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

239174 5562 7839 0-0-14 

239175 5563 7840 0-0-75 

4821 5136 86 8-0-35 

รวม (ไร่-งาน-ตารางวา) 8-1-24 

 

2)      อาคาร ค.ส.ล. 37 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นสํานกังาน พาณิชย์ โรงแรม จอดรถยนต์ 

อาคาร ค.ส.ล. 3 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ โดยมีขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 174,572 

ตารางเมตร 

3)    เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรม    อิมพีเรียล 

ควีนส์ปาร์ค  

 

4. โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต 

สถานท่ีตัง้ : เลขท่ี 1 ซอยสริุนทร์ ถนนมนตรี ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวดัภูเก็ต 

ราคาประเมิน :  245,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :  10% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : 7% 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 365,000,000 บาท 
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อายุอาคาร : 26 ปี 

จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 3,568 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า : 21,000,000 บาท 

ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ประกอบด้วย 

1)   ท่ีดินรวม 6 โฉนด ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรมเดอะเมโทรโพล ภเูก็ตโฉนดท่ีดินเลขท่ี 14917 

  21484 21500 2591 5440 และ 5441 ตําบลตลาดใหญ่(บางเหนียว) อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต      เนือ้ท่ีดิน

รวมประมาณ 8 ไร่ 3 งาน 54.08 ตารางวา 

 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

2591 125 397 5-3-2.48 

5440 412 1813 0-1-15.6 

5441 413 1814 0-0-5.3 

14917* 976 1439 2-2-69 

21484 1798 2394 0-0-41 

21500 1814 2410 0-0-20.7 

รวม   (ไร่-งาน-ตารางวา) 8-3-54.08 

 

2)  อาคาร ค.ส.ล. 19 ชัน้ ชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นโรงแรม และสาํนกังาน โดยมีขนาด 

 พืน้ท่ีรวมประมาณ 26, 652 ตารางเมตร  

3) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรม เดอะเมโทรโพล 

ภเูก็ต 

หมายเหต ุท่ีดินโฉนดเลขท่ี 14917 ตําบลตลาดใหญ่ (บางเหนียว) อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต ซึง่เป็นท่ีดินท่ีกองทนุรวม

จะเข้าลงทนุในครัง้นี ้ตกอยูใ่นภารจํายอมเร่ืองทางเดินแก่โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2610 อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต ตามบนัทกึ

ข้อตกลง ลงวนัท่ี 5 มิถนุายน 2532 

 

5. โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 

สถานท่ีตัง้ :  เลขท่ี 40/5 ถนนสรุวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ราคาประเมิน :  2,409,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :  10% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : 7% 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 2,620,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 9 ปี 
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จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 1,409 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า : 151,020,000 บาท 

ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ประกอบด้วย 

1) ท่ีดินรวม 6 โฉนด ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพโฉนดท่ีดินเลขท่ี 5167 51478 51480 

1981 3981 และ 51479 ตําบลสริุยวงศ์(บางรัก) สี่พระยา(บางรัก) อําเภอบางรัก  กรุงเทพมหานคร เนือ้ท่ีดินรวม

ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 98.7 ตารางวา 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1981 259 251 0-0-67 

3981 258 1181 0-0-51.8 

51478 252 9550 0-3-77.2 

51479 251 9551 0-1-14 

51480 257 9552 0-1-27.1 

5167 256 1562 0-0-61.6 

รวม(ไร่-งาน-ตาราวา)  1-3-98.7 

 

2) อาคาร ค.ส.ล. 23 ชัน้ ชัน้ใต้ดิน 5 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นโรงแรม สาํนกังาน ภตัตาคาร และจอดรถยนต์ โดย

มีขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 29,989 ตารางเมตร 

3) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็น   ตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรม  

             เลอเมอริเดียน กรุงเทพ 

 

6.  โรงแรมบันยนัทรี สมุย   

สถานท่ีตัง้ :  เลขท่ี  99/9  หมูท่ี่ 4  ตําบลมะเร็ต  อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ราคาประเมิน :  3,052,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :  10% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : 7% 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 2,650,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 8 ปี 

จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 1,014 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า : 154,020,000 บาท 
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ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ประกอบด้วย 

1) ท่ีดิน 1 โฉนด ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรมบนัยนัทรี สมยุ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 35025 ตําบลมะเร็ต อําเภอเกาะสมยุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เนือ้ท่ีดินประมาณ 82 ไร่ 1 งาน 19.6 ตารางวา 

 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

35025 52 5538 82-1-19.6 

รวม                  (ไร่-งาน-ตารางวา) 82-1-19.6 

 

2) อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว จํานวน 86 หลงั 88 ห้องพกั เพ่ือใช้เป็นโรงแรม อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ และ 2 ชัน้ ชัน้ใต้ดิน 1 

ชัน้ จํานวน 3 หลงั เพ่ือใช้เป็นบริการ ภตัตาคาร พาณิชย์ สาํนกังาน และห้องประชมุ อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว และ 2 

ชัน้ จํานวน 7 หลงั เพ่ือใช้เป็นบริการ สปา ภตัตาคาร และพาณิชย์ อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว และ 1 ชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ 

จํานวน 17 หลงั เพ่ือใช้เป็นบริการ เก็บของ ภตัตาคาร ประชมุ และพาณิชย์ และสระวา่ยนํา้ 1 สระ โดยมีขนาดพืน้ท่ี

รวมประมาณ 25,199.68 ตารางเมตร  

3) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรม        บนัยนัทรี สมยุ 

 

7.  โรงแรมวนาเบลล์, เอ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น รีสอร์ท, เกาะสมุย 

สถานท่ีตัง้ :  เลขท่ี 9/99  หมูท่ี่  3  ตําบลบอ่ผดุ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ราคาประเมิน :  1,731,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :   10% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : 7% 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 1,855,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 5 ปี 

จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 530.40 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า : 106,020,000 บาท 

ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ประกอบด้วย 

1)   ท่ีดิน 1 โฉนด และ 3 เอกสารสิทธ์ิ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรมวนาเบลล์,  เอ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ รีสอร์ท, 

เกาะสมยุ  ประกอบด้วยโฉนดท่ีดินเลขท่ี 27859 น.ส.3 ก เลขท่ี 2042 น.ส.3 ก เลขท่ี 2081    น.ส.3 ก เลขท่ี 729 

ตําบลบอ่ผดุ อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เนือ้ท่ีดินประมาณ 24 ไร่ 2 งาน    4 ตารางวา  

 

 

 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
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27859 13 6396 0-3-72 

รวม(ไร่-งาน-ตารางวา) 0-3-72 

น.ส. 3 ก เลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ 

เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตาราง

วา) 

729 9 - 19-1-43 

2042 13 - 3-0-31 

2081 42 - 1-0-58 

รวม  (ไร่-งาน-ตารางวา) 23-2-32 

รวมทัง้สิน้  (ไร่-งาน-ตารางวา) 24-2-04 

 

2) อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นสํานกังานและส่วนบริการ (อาคาร H) อาคาร ค.ส.ล.      1 ชัน้ 

จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นสาํนกังานและบริการสปาโรงแรม (อาคาร F) อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้

เป็นร้านอาหาร (อาคาร G) อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นบาร์เคร่ืองดื่ม (อาคาร G) อาคาร ค.

ส.ล. 1 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นห้องครัว (อาคาร G) อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จํานวน 7 หลงั เพ่ือใช้เป็นโรงแรม 

(อาคาร D) อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จํานวน 3 หลงั เพ่ือใช้เป็นโรงแรม (อาคาร A) อาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ จํานวน 2 หลงั 

เพ่ือใช้เป็นโรงแรม (อาคาร A) อาคาร ค.ส.ล.     3 ชัน้ จํานวน 2 หลงั เพ่ือใช้เป็นโรงแรม (อาคาร B) อาคาร ค.ส.ล. 

3 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นโรงแรม (อาคาร C) อาคาร ค.ส.ล. 3 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นโรงแรม (อาคาร 

C 1) อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นสว่นต้อนรับ (อาคาร E1) อาคาร ค.ส.ล. 3 ชัน้ จํานวน 1 หลงั 

เพ่ือใช้เป็นส่วนร้านอาหาร (อาคาร E2) อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จํานวน 4 หลงั เพ่ือใช้เป็นสระว่ายนํา้ (อาคาร I) 

อาคาร ค.ส.ล. 1 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็น โรงบําบดันํา้ดิบ (อาคาร J) อาคาร ค.ส.ล. จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้

เป็นโรงปรับปรุงคณุภาพนํา้เสยี (อาคาร K) โดยมีขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 15,285.15 ตารางเมตร 

3) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็น  ตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรม   

             วนาเบลล์, เอ ลกัซ์ชรีู คอลเลค็ชัน่ รีสอร์ท, เกาะสมยุ 

 

8. โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สถานท่ีตัง้ :  เลขท่ี 11 ซอยสขุมุวิท 24 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ราคาประเมิน :  2,081,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :  10% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : 7% 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 2,510,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 4 ปี 

จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 4,832.32 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 
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รายได้ขัน้ตํ่า : 143,010,000 บาท 

 

ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ประกอบด้วย 

1) ท่ีดิน 3 โฉนด ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรมฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ ประกอบด้วยโฉนดท่ีดินเลขท่ี 6905 7225 

และ 21164 ตําบลคลองเตย อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนือ้ท่ีดินประมาณ 1 ไร่        3 งาน 90 ตารางวา 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

6905 4173 634 0-3-56 

7225 4172 686 1-0-5 

21164* 4176 1802 0-0-29 

รวม (ไร่-งาน-ตารางวา) 1-3-90 

 

2) อาคาร 25 ชัน้ ชัน้ใต้ดิน 4 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นโรงแรม ภตัตาคาร พาณิชย์ (ร้านค้า) สาํนกังาน และจอด

รถยนต์ โดยมีขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 25,592 ตารางเมตร  

3) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรม      ฮิลตนั สขุมุวิท 

กรุงเทพฯ 

 

9. โรงแรมดับเบิล้ทรี ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สถานท่ีตัง้ :  เลขท่ี 18/1 ซอยสขุมุวิท 26 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ราคาประเมิน :  1,159,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :  10% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : 7% 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 1,635,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 4 ปี 

จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 5,294.00 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า : 92,010,000 บาท 

ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ประกอบด้วย 

1) ท่ีดิน 3 โฉนด ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรมดบัเบิล้ทรี ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ ประกอบด้วยโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

6893  150398  และ 2367 ตําบลคลองเตย คลองตนั อําเภอพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร เนือ้ท่ีดิน

ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา 

 

 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ 
หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
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2367 5314 1078 0-1-25 

6893 4193 622 0-3-14 

150398 4194 5753 0-3-51 

รวม(ไร่-งาน-ตารางวา) 1-3-90 

 

2) อาคาร 23 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นอาคารโรงแรม และท่ีจอดรถยนต์ โดยมีขนาดพืน้ท่ี

รวมประมาณ 22,403.48 ตารางเมตร 

3) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรมดบัเบิล้ทรี ฮิลตนั 

สขุมุวิท กรุงเทพฯ 

 

10.  โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 

สถานท่ีตัง้ :   เลขท่ี 108 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

ราคาประเมิน :  2,714,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :  10% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : 7% 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 2,505,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 9 ปี 

จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 1,840 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า : 143,010,000 บาท 

ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ประกอบด้วย 

1) กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 2 โฉนด ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม ่ประกอบด้วยโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

31 และ 65417 ตําบล ช้างคลานอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่เนือ้ท่ีดินประมาณ 5 ไร่  3 งาน 20 ตารางวา 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนือ้ที่ 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

31 2723 368 0-1-17 

65417 2724 4712 5-2-03 

รวม                  (ไร่-งาน-ตารางวา) 5-3-20 

 

2) กรรมสทิธ์ิในอาคารโครงการโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม ่ประกอบด้วยอาคาร 22 ชัน้ จํานวน  

 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นอาคารโรงแรม พืน้ท่ีพาณิชย์ และท่ีจอดรถยนต์ ขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 43,960 ตารางเมตร 

3)  กรรมสทิธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการ 

 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม ่

 



 

14 

 

11.  โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน 

สถานท่ีตัง้ :   เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตลมุพินี กรุงเทพมหานคร 10330 

ราคาประเมิน :   2,996,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :   11% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : - 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 พฤษภาคม 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 3,000,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 17 ปี 

จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 7,815 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า : 215,010,000 บาท 

ทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ประกอบด้วย 

1) สทิธิการเช่าโดยการเช่าช่วงท่ีดิน 1 โฉนด ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ,  

อโรยลั เมอริเดียนประกอบด้วยโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2682 ตําบล ปทมุวนั อําเภอ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร เนือ้ท่ีดิน

ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา 

โฉนดเลขที่ เลขที่ดนิ หน้าสาํรวจ 
เนือ้ที่ตามสิทธิการเช่า 

(ไร่-งาน-ตารางวา) 

2682 123 163 3 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา 

รวม (ไร่-งาน-ตารางวา) 3-3-56 

 

2) อาคารตกึ 29 ชัน้ ชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้ จํานวน 1 หลงั เพ่ือใช้เป็นอยูอ่าศยั (รวม 374 ห้อง) โรงแรม สาํนกังาน  ภตัตาคาร 

พาณิชย์ (ร้านค้า) จอดรถยนต์ โดยมีขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 223,910 ตารางเมตร ส่วนดดัแปลง 844 ตาราง

เมตร นอกอาคาร 5,474 ตารางเมตร โดยมีขนาดพืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 58,792  ตารางเมตร 

3) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณปูโภค งานระบบ

ของโครงการโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน 

*หมายเหต*ุ สทิธิการเช่าในท่ีดินและอาคาร อายกุารเช่า 33 ปี 11 เดือน 3 วนัประมาณการรายได้คา่เช่าและ 

  คา่ใช้จา่ยตามอายสุญัญาเชา่ 

 

12. โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

สถานท่ีตัง้ :  เลขท่ี 57/1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ราคาประเมิน :  2,400,000,000 บาท 

อัตราคิดลด :  11% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน : - 

วันท่ีเข้าลงทุน : 30 มิถุนายน 2557 

ราคาท่ีเข้าลงทุน : 2,410,000,000 บาท 

อายุอาคาร : 5 ปี 
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จํานวนพืน้ท่ีจอดรถ : 4,602 ตารางเมตร 

ลกัษณะการจัดหาผลประโยชน์ :  ประกอบกิจการโรงแรม 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ 

รายได้ขัน้ตํ่า :  180,714,748.89 บาท 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน ประกอบด้วย : 

1)   สทิธิการเช่าโดยการเช่าช่วงพืน้ท่ีบางสว่นในอาคารโครงการ Park Ventures Ecoplex ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงแรมดิ โอ

กุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ โดยกองทุนรวมจะเข้าลงทุนในพืน้ท่ีบางส่วนในอาคารดงักล่าวประกอบด้วยพืน้ท่ีใน

อาคารจํานวน 19 ชัน้ ชัน้ดาดฟ้า 1 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ รวมทัง้สิน้ 21 ชัน้ เพ่ือใช้เป็นโรงแรม สํานักงาน 

พาณิชย์(ท่ีไม่ได้ประกอบกิจการค้าปลีกค้าสง่) ภตัตาคาร จอดรถยนต์ ขนาดพืน้ท่ีรวมประมาณ 28,200 ตาราง

เมตร 

2) สทิธิการเช่าสว่นควบของอาคารโรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ระบบสาธารณปูโภค งานระบบ และทรัพย์สนิ

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณูปโภค         งานระบบของโครงการ

โรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ  

3) กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็น   ต่อการใช้ประโยชน์ในโรงแรมดิ โอกุระ 

เพรสทีจ กรุงเทพฯ  

*หมายเหต*ุ สทิธิการเช่าในท่ีดินและอาคารบางสว่น อายกุารเช่า 25 ปี 9 เดือน 8 วนั ประมาณการรายได้คา่เชา่ 

                     และคา่ใช้จ่ายตามอายสุญัญาเชา่ 

 

ข้อมูลราคาประเมิน :  

บริษทัผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น :  บริษทั ทีเอพี แวลูเอชัน่ จาํกดั 

วนัท่ีประเมิน  :  วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

วธีิการประเมิน  :  ใชว้ธีิรายได ้ (Income Approach) โดยคิดจากประมาณการรายได ้

   ใชร้ะยะเวลาการประเมินค่า 10 ปี + ขาย ณ ส้ินปีท่ี 10 ในราคาตาม Terminal Value เร่ิม

ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 – พฤศจิกายน 2569 

 

ภาระผูกพัน 

1. การชดเชยรายได้ค่าเช่าสาํหรับทรัพย์สิน 11 โครงการ ยกเว้นโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

เป็นระยะเวลา 3 ปี  

เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับนกัลงทุน ในช่วง 3 ปีแรกนบัตัง้แต่วนัท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สินจากกองทนุรวม ตกลงจะชดเชย

รายได้ค่าเช่าคงท่ีให้แก่กองทนุรวม ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารโครงการโรงแรมจํานวน 

11 โครงการ (ยกเว้นโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) ระหว่างกองทนุรวม และบริษัท ทีซีซี โฮ

เทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั โดยบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั จะวางหลกัประกนั

เป็นเงินสด จํานวน 346,530,000 บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้านห้าแสนสามหมื่นบาท)  ซึ่งมีค่าเท่ากบัเงินคา่

เช่าล่วงหน้า 3 เดือนตามสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารระหว่าง บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

จํากดั กบักองทนุรวม โดยกองทนุรวมจะหกัเงินหลกัประกนัการชดเชยรายได้เมื่อ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอส

เสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าตามท่ีตกลงตามสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารโครงการ
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โรงแรมจํานวน 11 โครงการ (ยกเว้นโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) และบริษัท ทีซีซี โฮเทล 

แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด จะต้องนําเงินสดมาวางเพ่ิมให้ครบตามจํานวนเดิม จํานวน 346,530,000 

บาท (สามร้อยสีส่บิหกล้านห้าแสนสามหมื่นบาท) ซึง่มีคา่เทา่กบัเงินคา่เช่าลว่งหน้า 3 เดือนตามสญัญาเช่า

ท่ีดินและอาคาร นอกจากนี ้บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ตกลงชดเชยรายได้ค่าเช่า

ดงักลา่วโดยการวางหลกัประกนัโดยสง่มอบหนงัสือคํา้ประกนั ในวงเงินไมต่ํา่กวา่จํานวน 60,000,000 (หก

สบิล้านบาท) สําหรับปีท่ี 1 ถึง 3 นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ ทัง้นี ้หากบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์ จํากัด ไม่นําเงินสดมาวางเป็นหลกัประกันการชดเชยรายได้ให้ครบ 3 เดือน กองทุนรวม

สามารถเรียกเงินชดเชยรายได้ดงักล่าวจากหนังสือคํา้ประกันได้ ทัง้นี ้หากมีการเรียกเงินชดเชยรายได้

ดงักลา่วจากหนงัสอืคํา้ประกนั บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั จะต้องสง่มอบหนงัสอืคํา้

ประกันใหม่ให้ครอบคลมุวงเงินชดเชยรายได้ดงักล่าวให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ี

ระบใุนสญัญาเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างสาํหรับโครงการโรงแรม 11 โครงการ ในหวัข้อ 4.5 สรุปสาระสาํคญั

ของร่างสญัญาเก่ียวกบัการเข้าลงทนุครัง้แรกของกองทนุรวม 

 

2. การชดเชยรายได้ค่าเช่าสาํหรับทรัพย์สินโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทจี กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี  

เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับนกัลงทุน ในช่วง 3 ปีแรกนบัตัง้แต่วนัท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก 

บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จะชดเชยรายได้ค่าเช่าคงท่ีให้แก่กองทุนรวม 

ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีบางส่วน ระหว่างกองทุนรวม ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วง และบริษัท 

แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าช่วง โดยบริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดัตกลงวางหลกัประกนัเป็นเงินสด จํานวน 37,500,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าแสน

บาท) ซึง่มีคา่เทา่กบัเงินคา่เช่าคงท่ีขัน้ตํ่าลว่งหน้า 3 เดือนตามสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีบางสว่น โดยกองทนุรวม

จะหกัเงินหลกัประกนัการชดเชยรายได้เมื่อผู้ เช่าช่วงไม่สามารถจ่ายค่าเช่าตามท่ีตกลงตามสญัญาเช่าช่วง 

และผู้ เช่าช่วงจะต้องนําเงินสดมาวางเพ่ิมเพ่ือให้ครบตามจํานวนเดิม นอกจากนี ้บริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพ

เพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ตกลงวางหลกัประกนัโดยการสง่มอบหนงัสือคํา้ประกนั ในวงเงินไม่ตํ่ากว่า

จํานวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) สําหรับปีท่ี 1 ถึง 3 นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน ทัง้นี ้

หากกองทนุรวมได้เรียกเงินชดเชยรายได้คา่เช่าคงท่ีดงักลา่วจากหนงัสอืคํา้ประกนัแล้ว บริษัท แผน่ดินธรรม 

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั จะต้องสง่มอบหนงัสือคํา้ประกนัใหม่ให้ครอบคลมุวงเงินชดเชยรายได้

ค่าเช่าคงท่ีดงักลา่วให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบใุนสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีบางสว่น 

ระหวา่งกองทนุรวม และบริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
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กรณีที่กองทุน/กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สนิที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จต้องมีการรายงานความคืบหน้า

ของโครงการพร้อมทัง้ระบุเหตุผลด้วยว่าทาํไมยงัไม่แล้วเสร็จ 

โครงการ การปรับปรุงทรัพย์สนิตามหนงัสอืชีช้วน ความคืบหน้าการ

ปรับปรุงทรัพย์สนิ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

คาดวา่จะแล้วเสร็จ 

Marriott Marquis 

Queen's Park  

(เดมิช่ือ: โรงแรม      

แมริออท ควีนส์ ปาร์ค 

กรุงเทพฯ) 

1.ปรับปรุงพืน้ท่ีสว่นกลางของโรงแรม 

2.ปรับปรุงห้องพกัของโรงแรมทัง้หมด 

  จํานวน 1,260 ห้อง 

3.ปรับปรุงพืน้ท่ีใช้สอยสว่นสนบัสนนุของ 

   โรงแรม 

4.ปรับปรุงภาพลกัษณ์ภายนอกทัง้  

   Hardscape และ Landscape 

 

North Tower : 100% 

 

South Tower :77.4% 

ธนัวาคม  2559 

 

ตลุาคม 2560 

หมายเหต ุ ด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

สาเหตท่ีุลา่ช้า เน่ืองจากเน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลงขอบเขตของงานโดยรวม นอกจากนี ้

ร้านอาหาร Akira Back ร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีมีช่ือเสยีง ได้ตกลงเปิดท่ีชัน้ 37 ของ South Tower 

อยูร่ะหวา่งปรับปรุง 

 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทล อนิเวสเม้นต์ 

รายละเอียดการซือ้เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

สาํหรับระยะเวลา ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ (พันบาท)

การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไม่มี

รวมต้นทุนในการซื�อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ไม่มี
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทล อนิเวสเม้นต์ 

รายละเอียดการจาํหน่ายเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

สาํหรับระยะเวลา ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
 

 

2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 

2.5.1 / 2.5.2 

การจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก  

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมเป็นการลงทนุโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการ

เช่า และ/หรือสทิธิการเช่าช่วง ในท่ีดิน และ/หรืออาคาร และ/หรือพืน้ท่ีบางสว่นในอาคาร สาํหรับการใช้

ประกอบกิจการโรงแรม จํานวนรวมทัง้สิน้ 12 โครงการ และลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิและ/หรือ

สทิธการเช่าในทรัพย์สนิอ่ืน ๆ อนัเป็นสว่นควบของท่ีดินและอาคาร ระบบสาธารณปูโภค งานระบบ และ

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของท่ีดินและอาคารดงักลา่ว รวมถึง

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการ

โรงแรมโครงการดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงการโรงแรมเชอราตนั สมยุ รีสอร์ท 

2. โครงการโรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท 

3. โครงการโรงแรม แมริออท ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ 

4. โครงการโรงแรมเดอะเมโทรโพล ภเูก็ต 

5. โครงการโรงแรมเลอ เมอริเดยีน กรุงเทพ 

6. โครงการโรงแรมบนัยนัทรี สมยุ 

7. โครงการโรงแรมวนาเบลล์, เอ ลกัซ์ชรีู คอลเลค็ชัน่ รีสอร์ท, เกาะสมยุ  

8. โครงการโรงแรมฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ 

9.  โครงการโรงแรมดบัเบิล้ทรี  ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ 

10. โครงการโรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

11. โครงการโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม ่

12. โครงการโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน 

ทัง้นี ้กองทุนรวมจะนําอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเข้าลงทุนดังกล่าวข้างต้นออกให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการ

โรงแรมซึ่งได้แก่ บริษัท ทีซีซีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด (ซึ่งเป็นบริษัทท่ีบริษัท ทีซีซี แลนด์ 

จํากดั และบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 และร้อยละ 74.99 ของจํานวน

รายการ (พันบาท)

การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์  ไม่มี

หัก ราคาที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่จําหน่าย  ไม่มี

       ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์  ไม่มี

รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์  ไม่มี
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หุ้นทัง้หมดของบริษัท) และ/หรือ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั นอกจากนี ้

เพ่ือนําไปจดัหาผลประโยชน์และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กองทุนรวม บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน

เนจเม้นท์ จํากดั และ/หรือ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั จะว่าจ้างผู้บริหาร

โรงแรม ซึง่เป็นผู้มีประสบการณ์และมีช่ือเสยีงในการบริการกิจการโครงการโรงแรมตอ่ไป  

ทัง้นี ้ในการนําอสงัหาริมทรัพย์ออกจดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าแก่ผู้ประกอบการดงักลา่ว กองทนุ

รวมจะเข้าทําสญัญาให้เช่าท่ีดินและอาคารโครงการโรงแรมจํานวน 11 โครงการ (ยกเว้นโครงการ

โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) แก่ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั และสําหรับ

โครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ กองทนุรวมจะเข้าทําสญัญาให้เช่าช่วงพืน้ท่ีบางสว่นของ

อาคารเพ่ือการประกอบกิจการโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ให้แก่ บริษัท แผ่นดินธรรม 

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  

สญัญาจดัหาผลประโยชน์ดงักลา่ว มีกําหนดระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี และคํามัน่ให้เช่าแก่ผู้ เช่า

เพ่ือให้ผู้ เช่ามีสิทธิเช่าทรัพย์ท่ีเช่าต่อไปอีก 3 ปีนบัจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า รวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ 

โดยผู้ เช่าต้องแจ้งให้กองทนุรวมทราบถึงการใช้สิทธิตามคํามัน่ให้สิทธิการเช่าลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้เมื่อผู้ เช่าแสดงเจตนาใช้สิทธิเช่า

ทรัพย์ท่ีเช่าต่อไปอีกตามคํามัน่ให้สิทธิการเช่าตามท่ีกําหนดในวรรคแรก ให้กองทนุรวมทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรแล้ว ให้ถือวา่คู่สญัญาตกลงทําสญัญาเช่าใหมโ่ดยมีสาระสําคญัตา่ง ๆ เหมือนกบัสญัญา

ฉบบันีโ้ดยให้มีระยะเวลาการเช่า 3 ปีนบัจากวนัท่ีครบระยะเวลาการเช่า โดยข้อกําหนดและเง่ือนไข

ต่างๆจะเหมือนกับสญัญาเช่าเดิมทกุประการ รวมถึงคํามัน่ให้สิทธิการเช่า ทัง้นี ้ผู้ เช่าสามารถใช้สิทธิ

เรียกให้กองทุนรวมต่ออายุสญัญาได้ ตราบเท่าท่ีผู้ เช่ามิได้ผิดนดัชําระค่าเช่าตามสญัญาฉบบันี ้หรือ

กระทําผิดสญัญาฉบบันีใ้นสาระสาํคญั หรือกระทําผิดสญัญาจ้างบริหารงานในสาระสาํคญั ทัง้นี ้หากผู้

เช่าใช้สิทธิต่ออายสุญัญาแล้ว 10 ครัง้ คู่สญัญามีสิทธิเจรจาเก่ียวกบัการต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีก

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ข้างต้น ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเก่ียวข้อง ณ เวลานัน้รายละเอียดเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสรุป

สาระสาํคญัของร่างสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุ  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู้ เช่าใหม่นัน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาเช่า

ซึง่รวมถึงวิธีการคํานวณคา่เช่าด้วย  

อนึ่ง กองทนุรวมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารจดัการทรัพย์สินท่ีกองทนุรวม

ได้ลงทนุไว้ ในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงผู้ เช่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและอาคาร

โดยยังคงลักษณะธุรกิจโรงแรมบนท่ีดินและอาคารท่ีลงทุนไว้เช่นเดิม กองทุนรวมอาจปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง พัฒนา เพ่ิมศักยภาพในทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการให้เช่าพืน้ท่ี

โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการเพ่ือนําทรัพย์สินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทนุรวมเป็นสาํคญั  

ทัง้นี ้รวมถึงการดําเนินธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน เพ่ือวตัถปุระสงค์ต่างๆ  และ/หรือ เพ่ือการจําหน่าย จ่าย 

โอน ทัง้โครงการ และ/หรือ เพ่ือการแบง่จําหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่วให้กบับคุคลทัว่ไป นอกจากนี ้กองทนุ

รวมอาจดําเนินการก่อสร้างหรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รวมถึงการขอหรือรับโอนใบอนญุาตก่อสร้าง หรือ

ใบอนญุาตอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทรัพย์สิน เช่น ใบอนญุาตต่อเติมอาคาร เป็นต้น ดําเนินการ
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ใดๆ เพ่ือประโยชน์ของทรัพย์สินตามท่ีบริษัทจดัการ หรือคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) จะเห็นสมควรได้

อีกด้วย ทัง้นี ้การหาประโยชน์ของกองทนุรวมนัน้จะเป็นไปตามข้อกําหนด ข้อผอ่นผนั ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบงัคบั ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทกุประการ  

 

2.5.3  กรณีท่ีผู้ เช่าหลกัเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทจดัการ / ผู้จดัการกองทรัสต์ 

               -ไมม่ี- 

2.5.4  กรณีมีการวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

    -ไมม่ี- 

2.5.5 กรณีท่ีกองทุน/กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีไม่สามารถประกอบธุรกิจเองได้และให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ทัง้โครงการแก่ผู้ประกอบการ 

 

กองทนุจดัหาผลประโยชน์โดยให้บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั และ บริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์

ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั เช่าเหมาเพ่ือดาํเนินธุรกิจโรงแรม จึงเป็นไปตามประกาศของ สาํนกังาน ก.ล.ต.ท่ีไมใ่ห้บริษัท

จดัการบริหารธุรกิจโรงแรมเอง ดงันี ้

1. บริษัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จาํกดั  

1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

รายละเอียดวตัถปุระสงค์: ประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่: เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

เลขทะเบียน: 0105549106859 

วนัท่ีจดทะเบียน:  5 กนัยายน 2549 

ทนุจดทะเบียน: 1,137,000,000 บาท 

1.2 กรรมการ / ทีมบริหาร  

นายชโลทร ศรีสมวงษ์ 

นายจรันต์ อินคะมนต์ 

นางสาวชวนช่ืน สมิปเสนีย์ 

นายนิชนัท์ โกรเวอ่ร์ 

1.3 ประสบการในการดาํเนินธุรกิจ / ผลการดําเนินการท่ีผา่นมา 

เป็นผู้บริหาร ของโรงแรม รีสอร์ท ในกลุม่ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ จํานวนมาก  

 

 

 

  โรงแรมภายใต้สญัญาเช่า 11 โรงแรม 

   1. โรงแรมเชอราตนั สมยุ รีสอร์ท  

   2. โรงแรมอิมพีเรียลโบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท  

   3. โรงแรม แมริออท ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ  
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   4. โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภเูก็ต  

   5. โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ  

   6. โรงแรมบนัยนัทรี สมยุ  

   7. โรงแรมวนาเบลล์, เอ ลกัซ์ชรีู คอลเลค็ชัน่ รีสอร์ท, เกาะสมยุ  

   8. โรงแรมฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ 

   9. โรงแรมดบัเบิล้ทรี ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ  

              10. โรงแรมเลอ เมอริเดยีน เชียงใหม ่ 

              11. โรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดยีน 

 

2. บริษัท แผ่นดนิธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด 

2.1 ข้อมลูทัว่ไป 

รายละเอียดวตัถปุระสงค์: ประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่: 184 ชัน้ท่ี 2 ถนนสรุวงศ์ สีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียน: 0105555104854 

วนัท่ีจดทะเบียน: 18 กรกฎาคม 2555 

ทนุจดทะเบียน: 400,000,000 บาท 

2.2 กรรมการ / ทีมบริหาร  

นายชโลทร ศรีสมวงษ์ 

นายจรันต์ อินคะมนต์ 

นางสาวชวนช่ืน สมิปเสนีย์ 

นายนิชนัท์ โกรเวอ่ร์ 

1.3 ประสบการในการดาํเนินธุรกิจ / ผลการดําเนินการท่ีผา่นมา 

      เป็นผู้บริหาร ของโรงแรม รีสอร์ท ในกลุม่ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ จํานวนมาก 

    โรงแรมภายใต้สญัญาเชา่ 1 โรงแรม  

1.  โรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

 

2.5.6 กรณีอสงัหาริมทรัพย์มีรับประกนัรายได้ ให้เปิดเผยข้อมลูดงันี ้

1. เง่ือนไขและสาระสาํคญัของสญัญาการประกนัรายได้รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ประกนัรายได้ 

1. การคาํนวณค่าเช่าที่ ผู้เช่าจะต้องชาํระให้แก่กองทุนรวม  

1.1 คา่เช่าท่ี บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สิน 11 โครงการ (ยกเว้น

โครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) จะต้องชําระให้แก่กองทุนรวมในแต่ละเดือนตลอด

ระยะเวลาการเช่ามี 2 สว่น ได้แก่ ค่าเช่าคงท่ีขัน้ตํ่าและคา่เช่าแปรผนั โดยผู้ เช่าตกลงชําระคา่เช่าให้แก่

กองทนุรวมดงัตอ่ไปนี ้ 

ค่าเช่าคงที่ขัน้ตํ่า (Fixed Rental)  

ผู้ เช่าตกลงชําระคา่เช่าคงท่ีในอตัรารวมจํานวน 1,386,120,000 บาท (หนึ่งพนัสามร้อยแปดสบิหกล้าน

หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ต่อปี โดยผู้ เช่าจะชําระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมเป็นรายเดือน เดือนละ 

115,510,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท) โดยจะชําระค่าเช่ารายเดือนแบบ
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ล่วงหน้า ทัง้นี ้ผู้ เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าภายในวนัท่ี 7 ของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาการเช่า

ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า และตลอดระยะเวลาท่ีมีการต่ออายสุญัญาเช่าออกไป ผู้ เช่าจะใช้ความ

พยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้อตัราค่าเช่าคงท่ีท่ีผู้ เช่าต้องชําระให้แก่กองทนุรวมเป็นค่าเช่าสว่นใหญ่ของ

กองทนุรวมสําหรับระยะเวลาดําเนินการดงักลา่วของกองทนุรวม ซึ่งอตัราค่าเช่าคงท่ีดงักลา่วจะต้องไม่

ตํ่ากว่า 1,386,120,000 บาท (หนึ่งพนัสามร้อยแปดสิบหกล้านหนึง่แสนสองหมื่นบาท) เว้นแต่ในกรณี

เหตสุดุวิสยัหรือเหตอ่ืุนใดท่ีคูส่ญัญาไมอ่าจควบคมุได้โดยไมใ่ช่ความผิดของคูส่ญัญา ทัง้นี ้รายละเอียด

เป็นไปตามสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทนุรวม

ลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ เช่าจะแบง่ชําระคา่เช่าจํานวนดงักลา่วเป็นรายเดือน เดือนละไมต่ํ่ากวา่ 115,510,000 บาท 

(หนึง่ร้อยสบิห้าล้านห้าแสนหนึง่หมื่นบาท) ดงัตารางตอ่ไปนี ้  

 

ลาํดับ โครงการ ค่าเช่าคงที่รายปี 

(หน่วย:บาทต่อปี) 

ค่าเช่าคงที่รายเดอืน 

(หน่วย:บาทต่อเดอืน) 

1.  โครงการโรงแรมเชอราตนั สมยุ รีสอร์ท ไมต่ํ่ากวา่ 51,000,000 ไมต่ํ่ากวา่ 4,250,000 

2.  โครงการโรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช  รีสอร์ท ไมต่ํ่ากวา่ 46,020,000 ไมต่ํ่ากวา่ 3,835,000 

3.  โครงการโรงแรม แมริออท ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ ไมต่ํ่ากวา่ 264,000,000 ไมต่ํ่ากวา่ 22,000,000 

4.  โครงการโรงแรมเดอะเมโทรโพล ภเูก็ต ไมต่ํ่ากวา่ 21,000,000 ไมต่ํ่ากวา่ 1,750,000 

5.  โครงการโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ไมต่ํ่ากวา่ 151,020,000 ไมต่ํ่ากวา่ 12,585,000 

6.  โครงการโรงแรมบนัยนัทรี สมยุ ไมต่ํ่ากวา่ 154,020,000 ไมต่ํ่ากวา่ 12,835,000 

7.  โครงการโรงแรมวนาเบลล์, เอ ลกัซ์ชรีู  คอลเลค็ชัน่    รี

สอร์ท, เกาะสมยุ 

ไมต่ํ่ากวา่ 106,020,000 ไมต่ํ่ากวา่ 8,835,000 

8.  โครงการโรงแรมฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ ไมต่ํ่ากวา่ 143,010,000 ไมต่ํ่ากวา่ 11,917,500 

9.  โครงการโรงแรมดบัเบิล้ทรี ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ ไมต่ํ่ากวา่ 92,010,000 ไมต่ํ่ากวา่ 7,667,500 

10.  โครงการโรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม ่ ไมต่ํ่ากวา่ 143,010,000 ไมต่ํ่ากวา่ 11,917,500 

11.  โครงการโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั     เม

อริเดียน 

ไมต่ํ่ากวา่ 215,010,000 ไมต่ํ่ากวา่ 17,917,500 

รวม ไม่ตํ่ากว่า 

1,386,120,000 
ไม่ตํ่ากว่า 115,510,000 

 

ในกรณีท่ีบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ไม่มีความสามารถชําระค่าเช่าดงักลา่วได้

เต็มจํานวน ให้ถือวา่คา่เช่าในจํานวนท่ีกองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเป็นคา่เช่าค้างชําระ (Accrued Unpaid 

Amount) และให้บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่กองทนุ

รวมในเดือนถดัๆไป โดยสามารถชําระค่าเช่าค้างชําระดงักลา่วได้ ก็ต่อเมื่อบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์ จํากดั ได้ชําระคา่เช่าคงท่ีตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ในตารางเรียบร้อยแล้ว  

 

 

ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 
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บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ตกลงท่ีจะชําระค่าเช่าแปรผนัให้แก่กองทนุรวม ตาม

ข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาเช่า โดยหากกําไรจากการดําเนินงานสะสมในรอบ 3 เดือน

ของผู้ เช่านัน้มากกวา่คา่เช่าคงท่ีขัน้ตํ่า ผู้ เชา่จะต้องจ่ายคา่เช่าแปรผนัสว่นเพ่ิมให้แก่กองทนุรวมในอตัรา

ดงันี ้

คา่เช่าแปรผนั = ร้อยละ 60 ของ (กําไรจากการดําเนินงาน – คา่เช่าคงท่ีขัน้ตํ่า) 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั จะชําระค่าเช่าแปรผนัเป็นราย 3 เดือน โดยจะชําระ

แบบย้อนหลงั ทัง้นี ้ภายใน 45 วนั นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา 3 เดือน 

รอบปีบญัชีสดุท้ายของระยะเวลาการเช่า ให้คํานวณคา่เช่าแปรผนัตามข้อมลูทางการเงินของระยะเวลา

ท่ีมีการเช่าจริง 

ทัง้นี ้ในรอบปีบัญชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทัง้หมดท่ีผู้ เช่าได้ชําระให้แก่กองทุนรวมมีจํานวน

แตกตา่งไปจากคา่เช่าแปรผนัซึง่ผู้ เช่าควรจะชําระตามผลลพัธ์ท่ีได้จากการคํานวณตามสตูรคํานวณข้าง

ต้นแบบรายปี โดยใช้ข้อมลูทางการเงินของผู้ เช่าท่ีปรากฏในงบการเงินประจําปีท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“ค่าเช่าแปรผันที่เกิดขึน้จริง”) ให้คูส่ญัญา

ปฏิบตัิดงันี ้

(1)    หากผลรวมคา่เช่าแปรผนัทัง้หมดท่ีผู้ เช่าได้ชําระให้แก่กองทนุรวมมีจํานวนมากกวา่คา่เช่าแปร

ผนัซึ่งผู้ เช่าควรจะชําระ กองทนุรวมตกลงจะนําเงินสว่นตา่งดงักลา่วไปหกักลบกนักบัค่าเช่าแปรผนัท่ีผู้

เช่าจะต้องชําระให้แก่กองทนุรวมในรอบถดัไป หรือ 

(2) หากผู้ เช่าจําเป็นต้องชําระคา่เช่าให้แกก่องทนุรวมเพ่ิมเตมิ ให้ผู้ เช่าชําระเงินดงักลา่วให้กองทนุ

รวมพร้อมกนักบัคา่เช่าแปรผนัท่ีผู้ เช่าจะต้องชําระให้แก่กองทนุรวมในรอบถดัไป 

กําไรจากการดําเนินงาน หมายถึง รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม รวมถึงรายได้จากการ

ดําเนินงานอ่ืนๆ หกัด้วยต้นทุนรวมจากประกอบกิจการโรงแรม และหกัด้วยค่าใช้จ่ายรวมในขายและ

บริหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายรวมจากการดําเนินอ่ืนของการประกอบกิจการโรงแรม เช่น ภาษีโรงเรือน 

คา่ธรรมเนียมการบริหารโรงแรม คา่เบีย้ประกนัภยั เป็นต้น 

 

1.2 คา่เช่าท่ี บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินโครงการ

โรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ จะต้องชําระให้แก่กองทนุรวมในแตล่ะเดอืนตลอดระยะเวลาการเชา่

มี 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเช่าคงท่ีขัน้ตํ่าและค่าเช่าแปรผนั โดยผู้ เช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม

ดงัตอ่ไปนี ้ 

ค่าเช่าคงที่ขัน้ตํ่า (Fixed Rental)   

 โครงการ คา่เช่าคงท่ีรายปี 

(หน่วย : บาทต่อปี) 

คา่เช่าคงท่ีรายเดือน 

(หน่วย : บาทต่อเดือน) 

1. โครงการโรงแรมดิ  โอกุระ  เพรสทีจ 

กรุงเทพฯ 

ไม่ตํ่ากว่า 150,000,000 ไม่ตํ่ากว่า 12,500,000 

 

 

ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาการเช่าตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า และตลอดระยะเวลาท่ีมีการต่ออายสุญัญา

เช่าออกไป ผู้ เช่าจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้อตัราคา่เช่าคงท่ีท่ีผู้ เช่าต้องชําระให้แก่กองทุน
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รวมจะถือเป็นค่าเช่าสว่นใหญ่ของกองทนุรวมสําหรับระยะเวลาดําเนินการดงักลา่วของกองทนุรวม ซึ่ง

อตัราคา่เช่าคงท่ีดงักลา่วจะต้องไมต่ํ่ากวา่ 150,000,000 บาท (หนึง่ร้อยห้าสบิล้านบาท) ตอ่ปี เว้นแตใ่น

กรณีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาไม่อาจควบคุมได้โดยไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญา ทัง้นี ้

รายละเอียดเป็นไปตามสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ี

กองทนุรวมลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จะต้องชําระค่าเช่าในแต่ละเดือนตาม

จํานวนท่ีได้ระบไุว้ตามตารางข้างต้น ในกรณีท่ีบริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ไม่มีความสามารถชําระค่าเช่าดงักล่าวได้เต็มจํานวน ให้ถือว่าค่าเช่าในจํานวนท่ีกองทนุรวมไม่ได้รับ

ชําระเป็นคา่เช่าค้างชําระ (Accrued Unpaid Amount) และให้บริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลล

อปเม้นท์ จํากัด ชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่กองทุนรวมในเดือนถัดๆไป โดยสามารถชําระค่าเช่าค้าง

ชําระดงักลา่วได้ ก็ต่อเมื่อบริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ได้ชําระค่าเช่าคงท่ี

ตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ในตารางเรียบร้อยแล้ว  

ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rental) 

บริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ตกลงท่ีจะชําระคา่เช่าแปรผนัให้แก่กองทนุรวม 

ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาเช่า โดยหากกําไรจากการดําเนินงานสะสมในรอบ 3 

เดือนของผู้ เช่านัน้มากกวา่คา่เช่าคงท่ีขัน้ตํ่า ผู้ เช่าจะต้องจ่ายคา่เช่าแปรผนัสว่นเพ่ิมให้แก่กองทนุรวมใน

อตัราดงันี ้

คา่เช่าแปรผนั = ร้อยละ 80 ของ (กําไรจากการดําเนินงาน – คา่เช่าคงท่ีขัน้ตํ่า) 

บริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั จะชําระคา่เช่าแปรผนัเป็นราย 3 เดือน โดยจะ

ชําระแบบย้อนหลงั ทัง้นี ้ภายใน 45 วนั นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลา 3เดือน 

รอบปีบญัชีสดุท้ายของระยะเวลาการเช่า ให้คํานวณคา่เช่าแปรผนัตามข้อมลูทางการเงินของระยะเวลา

ท่ีมีการเช่าจริง 

ทัง้นี ้ในรอบปีบัญชีใดๆ หากผลรวมค่าเช่าแปรผันทัง้หมดท่ีผู้ เช่าได้ชําระให้แก่กองทุนรวมมีจํานวน

แตกตา่งไปจากคา่เช่าแปรผนัซึง่ผู้ เช่าควรจะชําระตามผลลพัธ์ท่ีได้จากการคํานวณตามสตูรคํานวณข้าง

ต้นแบบรายปี โดยใช้ข้อมลูทางการเงินของผู้ เช่าท่ีปรากฏในงบการเงินประจําปีท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีท่ีได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต) . “ค่าเช่าแปรผันที่เกิดขึน้จริง”) ให้คูส่ญัญา

ปฏิบตัิดงันี ้

)1   (หากผลรวมค่าเช่าแปรผนัทัง้หมดท่ีผู้ เช่าได้ชําระให้แก่กองทนุรวมมีจํานวนมากกวา่คา่เช่าแปรผนั

ซึ่งผู้ เช่าควรจะชําระ กองทนุรวมตกลงจะนําเงินสว่นตา่งดงักลา่วไปหกักลบกนักบัคา่เช่าแปรผนัท่ีผู้ เช่า

จะต้องชําระให้แก่กองทนุรวมในรอบถดัไป หรือ 

)2(  หากผู้ เช่าจําเป็นต้องชําระคา่เช่าให้แกก่องทนุรวมเพ่ิมเตมิ ให้ผู้ เช่าชําระเงินดงักลา่วให้กองทนุ

รวมพร้อมกนักบัคา่เช่าแปรผนัท่ีผู้ เช่าจะต้องชําระให้แกก่องทนุรวมในรอบถดัไป 

กําไรจากการดําเนินงาน หมายถึง รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรม รวมถึงรายได้จากการ

ดําเนินงานอ่ืนๆ หกัด้วยต้นทุนรวมจากประกอบกิจการโรงแรม และหกัด้วยค่าใช้จ่ายรวมในขายและ

บริหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายรวมจากการดําเนินอ่ืนของการประกอบกิจการโรงแรม เช่น ภาษีโรงเรือน 

คา่ธรรมเนียมการบริหารโรงแรม คา่เบีย้ประกนัภยั เป็นต้น 
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2. การชดเชยรายได้ค่าเช่าสําหรับทรัพย์สิน 11 โครงการ ยกเว้นโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ 

กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี  

เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทนุ ในช่วง 3 ปีแรกนบัตัง้แตว่นัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรก 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สินจากกองทุนรวม ตกลงจะ

ชดเชยรายได้ค่าเช่าคงท่ีให้แก่กองทุนรวม ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารโครงการ

โรงแรมจํานวน 11 โครงการ (ยกเว้นโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ) ระหว่างกองทนุรวม 

และบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั โดยบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

จํากดั จะวางหลกัประกนัเป็นเงินสด จํานวน 346,530,000 บาท (สามร้อยสีส่บิหกล้านห้าแสนสามหมื่น

บาท)  ซึง่มีคา่เทา่กบัเงินคา่เช่าลว่งหน้า 3 เดือนตามสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารระหวา่ง บริษัท ทีซีซี โฮ

เทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด กับกองทุนรวม โดยกองทุนรวมจะหกัเงินหลกัประกันการชดเชย

รายได้เมื่อ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าตามท่ีตกลงตาม

สญัญาเช่าท่ีดินและอาคารโครงการโรงแรมจํานวน 11 โครงการ (ยกเว้นโครงการโรงแรมดิ โอกรุะ เพรส

ทีจ กรุงเทพฯ) และบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั จะต้องนําเงินสดมาวางเพ่ิมให้ครบ

ตามจํานวนเดิม จํานวน 346,530,000 บาท (สามร้อยสีส่บิหกล้านห้าแสนสามหมื่นบาท) ซึง่มีคา่เทา่กบั

เงินคา่เช่าลว่งหน้า 3 เดือนตามสญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร นอกจากนี ้บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมน

เนจเม้นท์ จํากัด ตกลงชดเชยรายได้ค่าเช่าดังกล่าวโดยการวางหลกัประกันโดยส่งมอบหนังสือคํา้

ประกัน ในวงเงินไม่ตํ่ากว่าจํานวน 60,000,000 (หกสิบล้านบาท) สําหรับปีท่ี 1 ถึง 3 นับตัง้แต่วนัท่ี

กองทนุรวมเข้าลงทนุ ทัง้นี ้หากบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ไม่นําเงินสดมาวาง

เป็นหลกัประกนัการชดเชยรายได้ให้ครบ 3 เดือน กองทุนรวมสามารถเรียกเงินชดเชยรายได้ดงักลา่ว

จากหนงัสอืคํา้ประกนัได้ ทัง้นี ้หากมีการเรียกเงินชดเชยรายได้ดงักลา่วจากหนงัสอืคํา้ประกนั บริษัท ทีซี

ซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั จะต้องสง่มอบหนงัสอืคํา้ประกนัใหมใ่ห้ครอบคลมุวงเงินชดเชย

รายได้ดงักลา่วให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบใุนสญัญาเช่าท่ีดินและสิ่งปลกู

สร้างสาํหรับโครงการโรงแรม 11 โครงการ ในหวัข้อ 4.5 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเก่ียวกบัการเข้า

ลงทนุครัง้แรกของกองทนุรวม 

3. การชดเชยรายได้ค่าเช่าสาํหรับทรัพย์สินโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทจี กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 

3 ปี  

เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทนุ ในช่วง 3 ปีแรกนบัตัง้แตว่นัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรก 

บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั จะชดเชยรายได้คา่เช่าคงท่ีให้แก่กองทนุรวม 

ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีบางส่วน ระหว่างกองทนุรวม ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วง และบริษัท 

แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้ เช่าช่วง โดยบริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพ

เพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดัตกลงวางหลกัประกนัเป็นเงินสด จํานวน 37,500,000 บาท (สามสิบเจ็ด

ล้านห้าแสนบาท) ซึง่มีคา่เทา่กบัเงินคา่เช่าคงท่ีขัน้ตํ่าลว่งหน้า 3 เดือนตามสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีบางสว่น 

โดยกองทนุรวมจะหกัเงินหลกัประกนัการชดเชยรายได้เมื่อผู้ เช่าช่วงไม่สามารถจ่ายค่าเช่าตามท่ีตกลง

ตามสญัญาเช่าช่วง และผู้ เช่าช่วงจะต้องนําเงินสดมาวางเพ่ิมเพ่ือให้ครบตามจํานวนเดิม นอกจากนี ้

บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ตกลงวางหลกัประกนัโดยการสง่มอบหนงัสอื

คํา้ประกนั ในวงเงินไม่ตํ่ากวา่จํานวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) สําหรับปีท่ี 1 ถึง 3 นบัตัง้แต่

วนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ ทัง้นี ้หากกองทนุรวมได้เรียกเงินชดเชยรายได้คา่เช่าคงท่ีดงักลา่วจากหนงัสือ
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คํา้ประกันแล้ว บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จะต้องส่งมอบหนังสือคํา้

ประกนัใหม่ให้ครอบคลมุวงเงินชดเชยรายได้ค่าเช่าคงท่ีดงักลา่วให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม

รายละเอียดท่ีระบใุนสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีบางสว่น ระหว่างกองทนุรวม และบริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพ

เพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

2. ผลการดําเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกบัรายได้คา่เชา่ท่ีการรับประกนั 

ลาํดับ โครงการ รายได้ค่าเช่า 

ที่รับประกัน  

(หน่วย:บาทต่อปี) 

รายได้จาก 

ผลการดาํเนินการ 

(หน่วย:บาทต่อเดอืน) 

1.  โรงแรมเชอราตนั สมยุ รีสอร์ท 51,000,000 51,000,000 

2.  โรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท 46,020,000 46,020,000 

3.  โรงแรม แมริออท ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ 264,000,000 264,000,000 

4.  โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภเูก็ต 21,000,000 21,000,000 

5.  โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 151,020,000 151,020,000 

6.  โรงแรมบนัยนัทรี สมยุ 154,020,000 154,020,000 

7.  โรงแรมวนาเบลล์, เอ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ 

รีสอร์ท, เกาะสมยุ 

106,020,000 106,020,000 

8.  โรงแรมฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ 143,010,000 143,010,000 

9.  โรงแรมดบัเบิล้ทรี ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ 92,010,000 92,010,000 

10.  โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม ่ 143,010,000 143,010,000 

11.  โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล 

เมอริเดียน 

215,010,000 215,010,000 

12. โรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพ 150,000,000 180,714,748.89 

 

2.6 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยมืเงนิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

สาํหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

3. ภาพรวมของภาวะอุตาหกรรมของธุรกจิการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 
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สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทย 

ปี พ.ศ. 2559E 

“ปี พ.ศ. 2559 สถานการณ์การทอ่งเท่ียวของไทยมีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยจํานวนนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทาง

มาประเทศไทยขยายตวัร้อยละ 8.86 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา และนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยเท่ียวไทยขยายตวัร้อยละ 

6.49 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาสง่ผลให้ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการทอ่งเท่ียวรวมทัง้สิน้ 2.51 ล้าน

ล้านบาทสงูกวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 2.4 ล้านล้านบาท” 

 

สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

สถานการณ์ทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศของไทยปี พ.ศ. 2559 มีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติเดินทางมาทอ่งเท่ียวใน

ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 32,573,545 คน ขยายตวัร้อยละ 8.86 เมือ่เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ซึง่เป็นผลจากการเติบโตของ

นกัทอ่งเท่ียวเกือบทกุกลุม่ โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวตลาดหลกั เช่น รัสเซีย และจีน ท่ีขยายตวัสงูถงึร้อยละ 22.65 และ 10.56 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ตามลาํดบั รวมถงึนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศเพ่ือนบ้านในกลุม่ LCMV ท่ีขยายตวัสงูร้อยละ 

18.68 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
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สาํหรับในด้านรายได้จากการทอ่งเท่ียว ในปี พ.ศ. 2559 นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติก่อให้เกิดรายได้จากการทอ่งเท่ียวแก่

ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 1,637,832 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 12.40 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยนกัทอ่งเท่ียวจีน

ยงัคงมีบทบาทสาํคญัตอ่การสร้างรายได้จากการทอ่งเท่ียว โดยสามารถสร้างรายได้สงูถึง439,287 ล้านบาท ขยายตวักวา่

ร้อยละ 15.34 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวภมูิภาคยโุรปสามารถสร้างรายได้สงูถึง 458,304 ล้าน

บาท ขยายตวักวา่ร้อยละ 12.84 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ซึง่เป็นผลจากการเติบของรายได้จากนกัทอ่งเท่ียวยโุรป

เกือบทกุประเทศ รวมถงึนกัทอ่งเท่ียว CLMV ท่ีรายได้ขยายตวัสงูถึงร้อยละ 20.66 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา แสดงให้

เห็นวา่ นกัทอ่งเท่ียวจากภมูิภาคตา่งๆ มีสว่นสาํคญัตอ่การสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 

 
 



 

29 

 

 

สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ 

 

 
 

ในปี พ.ศ. 2559 การทอ่งเท่ียวภายในประเทศยงัคงมีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีจํานวนผู้ เยีย่มเยอืนชาวไทยเท่ียวไทย 

รวมทัง้สิน้ 148.03 ล้านคน-ครัง้ ขยายตวัร้อยละ 6.49 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา และก่อให้เกิดรายได้จากการทอ่งเท่ียว

ภายในประเทศ รวมทัง้สิน้ 869,510.63 ล้านบาท ขยายตวัเพ่ิมขึน้ ร้อยละ8.27 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ซึง่สว่นหนึง่

เป็นผลมาจากการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจากโครงการตา่งๆ โดยเฉพาะโครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด และโครงการ 12 

เมืองต้องห้ามพลาด…พลสั ท่ีสง่เสริมให้นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยมกีารเดนิทางทอ่งเท่ียวกระจายตวัไปยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ 

ทัง้จากการทอ่งเท่ียวในเมอืงทอ่งเท่ียวหลกัสูเ่มืองรอง และแหลง่ทอ่งเท่ียวใกล้เคียง อยา่งไรก็ตามอตัราการขยายตวัของ

รายได้จากการทอ่งเท่ียวภายในประเทศของปี พ.ศ. 2559 ตํ่ากวา่อตัราการขยายตวัของรายได้ในปี พ.ศ. 2558 สว่นหนึง่เป็น

ผลมาจากคา่ใช้จ่ายของนกัทอ่งเท่ียวท่ีลดลงจากปีก่อนหน้า 
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สถานพกัแรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 

 

 
 

ในปี พ.ศ. 2559 มจํีานวนสถานพกัแรมในประเทศไทยทัง้หมด16,559 แหง่ ขยายตวัเพ่ิมขึน้จาก 15,469 แหง่ ในปี พ.ศ. 

2558 ร้อยละ 7.05 ซึง่เป็นการเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีลดลง เช่นเดยีวกบัจํานวนห้องพกัท่ีเพ่ิมขึน้จาก 650,643 ห้องในปี พ.ศ. 
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2558 เป็น 682,824 ห้องในปี พ.ศ. 2559 คดิเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.95 ซึง่เป็นการเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีลดลงเช่นกนั โดยภาคใต้

มีจํานวนสถานพกัแรมมากท่ีสดุ 5,190 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 31.3 ของจํานวนสถานพกัแรมทัง้หมด รองลงมาเป็นภาคเหนือ  

 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก กรุงเทพมหานคร และภาคกลางนอกจากนีภ้าคใต้ยงัมีจํานวน

ห้องพกัสงูเป็นอนัดบัหนึง่ด้วยจํานวน 199,578 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 29.2 ของจํานวนห้องพกัทัง้หมด รองลงมา ได้แก ่

กรุงเทพมหานคร ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคกลาง ตามลาํดบั 
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จากการท่ีจํานวนสถานพกัแรมและจํานวนห้องพกัของแตล่ะภมูิภาคไมไ่ด้เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั สง่ผลให้จํานวนห้องพกั

เฉลีย่ตอ่สถานพกัแรมของแตล่ะภมูิภาคแตกตา่งกนั หรืออีกนยัหนึง่คือขนาดสถานพกัแรมของแตล่ะภมูิภาคแตกตา่งกนั 

โดยพบวา่กรุงเทพมหานครมีจํานวนห้องพกัเฉลีย่ตอ่สถานพกัแรมสงูสดุ คือ 94 ห้องตอ่สถานพกัแรม รองลงมา ได้แก ่ภาค

ตะวนัออก ภาคกลางภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก ตามลาํดบั (52, 49, 38, 30, 30 และ 

26 ห้องตอ่สถานพกัแรม ตามลาํดบั) 
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โดยสรุป สถานการณ์การทอ่งเท่ียวของไทยปี พ.ศ. 2559 ยงัคงเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะการทอ่งเท่ียวภายในประเทศ 

(ไทยเท่ียวไทย) ท่ีมีอตัราการขยายตวัของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวสงูกวา่อตัราการขยายตวัของปีท่ีผา่นมา สว่นหนึง่มาจาก

นโยบายของรัฐบาลท่ีให้นกัทอ่งเท่ียวไทยสามารถนําคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการทอ่งเท่ียวในประเทศมาหกัลดหยอ่นภาษีเงินได้

บคุคลธรรมดาในชว่งต้นปี 15,000 บาท และในชว่งปลายปีอีก 15,000 บาท รวมทัง้วนัหยดุยาวท่ีมีอยา่งตอ่เน่ืองเกือบทกุ

เดือนในรอบปี นอกจากนัน้ ภาคเอกชนยงัมกีารนําเสนอแพ็คเกจการทอ่งเท่ียวในประเทศท่ีนา่สนใจไมว่า่จะเป็นคา่โดยสาร

เคร่ืองบินในประเทศ และคา่ท่ีพกัรองรับกบันโยบายการลดหยอ่นภาษีของรัฐบาลดงักลา่ว 

 

สาํหรับการทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาตใินประเทศไทย ยงัคงขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองแตใ่นอตัราท่ีตํ่ากวา่การขยายตวัของปีท่ี

ผา่นมาเน่ืองจากผลกระทบท่ีเกิดจากเหตรุะเบิด 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนบนและตอนลา่ง ชว่งกลางปีท่ีผา่นมา มาตรการเอา

จริงกบัปัญหาทวัร์ผิดกฎหมายของรัฐบาลท่ีดาํเนินการร่วมกนักบัภาคเอกชน และกบัหนว่ยงานตา่งๆ ตลอดจนหนว่ยงาน

ด้านการทอ่งเท่ียวของประเทศจีน จนท ทําให้จํานวนนกัทอ่งเท่ียวจีนลดลงไประยะหนึง่ และคาดวา่จะกลบัเข้าสูภ่าวะปกติ

ในช่วงเดือนธนัวาคมนี ้ โดยสว่นหนึง่เป็นผลจากมาตรการยกเว้นคา่วซีา่ของนกัทอ่งเท่ียวจีน 3 เดือน ประกอบกบัในปีนี ้

ประเทศมาเลเซีย ซึง่เป็นนกัทอ่งเท่ียวอนัดบัหนึง่ในกลุม่อาเซียนท่ีเดินทางมาไทย ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าจนทําให้

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวมาเลเซยีลดลงเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีคาดหวงัวา่ในเดือนธนัวาคมนีจํ้านวนนกัทอ่งเท่ียว

ตา่งชาติท่ีเดินทางเข้ามาประเทศไทยจะมีความคกึคกัมากขึน้ 

 

การขยายตวัของรายได้ในปี พ.ศ. 2559 ทัง้จากนกัทอ่งเท่ียวไทยและนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติมีอตัราตํ่ากวา่อตัราการ

ขยายตวัของรายได้ในปี พ.ศ. 2558 สว่นหนึง่มาจากคา่ใช้จ่ายท่ีมีสดัสว่นสงูสดุคือคา่ห้องพกัท่ีไมไ่ด้เพ่ิมขึน้ แตม่ีแนวโน้ม

ลดลงเน่ืองจากความนิยมในระบบการจองท่ีพกัออนไลนท์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้ธุรกิจทวัร์ศนูย์เหรียญท่ียงัคงมีอยูใ่นชว่ง

ก่อนใช้มาตรการอยา่งจริงจงัของภาครัฐในช่วงปลายปี ในขณะท่ี คา่ใช้จา่ยในเร่ืองของการช้อปปิง้คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ท่ี
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มีสดัสว่นรองลงมาตามลาํดบัไมไ่ด้เพ่ิมขึน้เช่นกนัจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงไมฟื่น้ตวัจากปีท่ีผา่นมาทําให้นกัทอ่ง เท่ียว

สว่นใหญ่ต้องใช้จา่ยอยา่งประหยดัมากขึน้ซึง่มีแนวโน้มวา่จะยงัคงตอ่เน่ืองไปจนถงึชว่งต้นของปี พ.ศ. 2560 

 

จํานวนนกัทอ่งเท่ียว พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559  

       นกัทอ่งเท่ียวมีแนวโน้มขยายตวัในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ ปีพ.ศ. 2559 มจํีานวน 32,573,545 คน (ข้อมลูเบือ้งต้น) 

ขยายตวัร้อยละ 8.86  จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีท่ีผา่นมา จากการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองของนกัทอ่งเท่ียวเกือบทกุ

ภมูิภาค โดยเฉพาะภมูิภาคอเมริกา ตะวนัออกกลาง ยโุรป เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต้  โดยภมูิภาคท่ีนกัทอ่งเท่ียวหดตวั 

ประกอบด้วย ภมูิภาคโอเชียเนีย 
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อตัราการเข้าพกัของสถานพกัแรมในประเทศไทย 

 

ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2559 สถานพกัแรมในประเทศไทยมีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่ร้อยละ 69.37 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.58 จาก

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีท่ีผา่นมา ภมูิภาคท่ีอตัราการเข้าพกัสงูสดุ ได้แก่กรุงเทพฯ มีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่ร้อยละ 80.12 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ1.53 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา โดยภมูิภาคตะวนัตกมีการเปลีย่นแปลงอตัราการเข้าพกัสงูสดุ 
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เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.30จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีท่ีผา่นมา และในปี พ.ศ. 2559สถานพกัแรมในประเทศไทยมีอตัราการเข้า

พกัเฉลีย่ร้อยละ 67.80เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.68 เมื่อเทียบจากปีท่ีผา่นมา 
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แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 และตลอดปี พ.ศ. 2560 

 

องค์การการทอ่งเท่ียวโลก (World Tourism Organization :UNWTO) คาดวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2553 - 2563 การทอ่งเท่ียว

มีแนวโน้มเติบโตตอ่เน่ืองโดยจะขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 3.8 ตอ่ปีแตใ่นชว่ง 7 ปีท่ีผา่นมาพบวา่ การทอ่งเท่ียวโลกเติบโตใน

อตัราท่ีสงูกวา่แนวโน้มเฉลีย่ดงักลา่ว โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินระหวา่งประเทศท่ีอยูใ่น

ระดบัตํ่าการเติบโตของสายการบินต้นทนุตํ่าในภมูิภาคตา่ง ๆ  ทัว่โลกและอปุสงค์ตอ่การทอ่งเท่ียวท่ีเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจของประเทศตา่ง ๆ  โดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม ่(Emerging Country) เช่น จีน และอินเดีย       ท่ีเศรษฐกิจ

มีแนวโน้มเติบโตตอ่เน่ือง ขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศตลาดเกิดใหมอ่ื่น ๆ เช่น รัสเซีย บราซิล มาเลเซยี       มีแนวโน้ม

ผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และความเช่ือมัน่ด้าน

ความปลอดภยัเป็นปัจจยัลบท่ีสง่ผลกระทบภาคการทอ่งเท่ียวมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 ท่ีเกิดเหตกุ่อการร้าย

และสงครามท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของนกัทอ่งเท่ียวหลายครัง้ เช่น เหตรุุนแรงในเบลเยี่ยม ฝร่ังเศส เยอรมนี และ

โดยเฉพาะตรุกี ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวยโุรปเดินทางไปทอ่งเท่ียวกวา่ปีละ 27 ล้านคน 

 

แตผ่ลกระทบจากสงครามในซเีรีย และปัญหาด้านความมัน่คงภายในประเทศ เช่น การปฏิวตัิ และการก่อการร้าย ทําให้ 

นกัทอ่งเท่ียวยโุรปกงัวลตอ่ความปลอดภยัในการเดินทาง และทําให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559 ชาวยโุรปเดินทาง

ไปทอ่งเท่ียวตรุกีลดลงกวา่ร้อยละ 30 โดยเปลีย่นเป้าหมายการทอ่งเท่ียวสูแ่หลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืนซึง่รวมถงึเอเชีย และประเทศ

ไทย 

 

สาํหรับแนวโน้มการทอ่งเท่ียวโลกในปี พ.ศ. 2560 องค์การการทอ่งเท่ียวโลกคาดวา่ จะเติบโตตามอปุสงค์ด้านการทอ่งเท่ียว

โดยจะขยายตวัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 3.8 นอกจากนี ้ สมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ (International Air 

TransportAssociation: IATA) คาดวา่การขนสง่โดยสารระหวา่งประเทศในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 - 2562 จะขยายตวัเฉลีย่

ร้อยละ 3 ตอ่ปี จึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตตอ่เน่ืองของการเดินทางระหวา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามปัญหาความผนั

ผวนทางเศรษฐกิจ ภยัก่อการร้าย และแนวโน้มราคานํา้มนัเชือ้เพลงิเคร่ืองบินท่ีเพ่ิมขึน้จะเป็นปัจจยัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่

การเติบโตของการทอ่งเท่ียว 

 

สาํหรับแนวโน้มการทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศของไทยในปี พ.ศ. 2560 คาดวา่ จะยงัคงเติบโตตอ่เน่ืองตามแนวโน้มการ

ขยายตวัของการทอ่งเท่ียวโลก โดยได้รับปัจจยับวกจากราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินท่ีจะอยูใ่นระดบัตํ่าคา่เงินดอลลาร์ 

และยโูรท่ีมีแนวโน้มแข็งคา่ขึน้ การเปิดเส้นทางบินใหมข่องสายการบินตา่งๆ ในปี พ.ศ. 2559 ท่ีจะชว่ยเพ่ิมนกัทอ่งเท่ียว 

จากเกาหล ี เมียนมา รัสเซีย จีน เยอรมนี อิหร่าน โอมาน เป็นต้นตลอดจนการเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวยโุรปท่ีเปลีย่น

เป้าหมายจากแหลง่ทอ่งเท่ียวในตรุกีสูป่ระเทศไทย การขยายทา่อากาศยาน 3 แหง่ คอืทา่อากาศยานดอนเมือง ภเูก็ต และอู่

ตะเภา ซึง่จะชว่ยเพ่ิมศกัยภาพในการรองรับนกัทอ่งเท่ียวมากขึน้ ตลอดจนการขยายเส้นทางบินระหวา่งประเทศของสาย

การบินต้นทนุตํา่ในเส้นทางระยะใกล้ และสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศท่ีสงบ 

 

นอกจากนี ้ภาคการทอ่งเท่ียวยงัได้รับประโยชน์จากปัจจยับวกภายในประเทศอ่ืนๆ เช่น การดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ 

แผนการตลาดทอ่งเท่ียวปี พ.ศ. 2560 ของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย โดยเฉพาะการให้ความสาํคญัตอ่การสร้าง

ประสบการณ์จากท้องถ่ินตา่งๆ (Local Experience) ท่ีมีหลายระดบัให้แก่นกัทอ่งเท่ียว เช่น การนําเสนอแหลง่ทอ่งเท่ียว
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ตามโครงการ 12 เมือง ต้องห้าม..พลาด และ12 เมืองต้องห้าม..พลาด พลสั ให้กบันกัทอ่งเท่ียวกลุม่ตา่งๆ เพ่ิมเติมจากแหลง่

ทอ่งเท่ียวหลกั โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวยโุรปท่ีช่ืนชอบการได้สมัผสัและได้รับประสบการณ์จากวิถีชีวิตของท้องถ่ิน 

การขยายกิจกรรมสง่เสริมตลาดในจีน และอินเดีย โดยเฉพาะในเมืองเศรษฐกิจรองซึง่มีศกัยภาพในการเติบโตสงูนอกจากนี ้

ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา มุง่เน้นพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism) การทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ (Medical & Wellness) การจดังานแตง่งาน (Wedding & Romance) การทอ่งเท่ียวทาง

นํา้ (Maritime Tourism) และการทอ่งเท่ียวเช่ือมโยง (Asean Connect) ทัง้ทางบก ทางเรือ และทางเคร่ืองบินท่ีจะเช่ือมโยง

นกัทอ่งเท่ียวจากเมืองหลกัสูเ่มืองรองในกลุม่ CLMV มากขึน้ สาํหรับการทอ่งเท่ียวภายในประเทศ คาดวา่จะยงัคงขยายตวั

ตอ่เน่ืองทัง้การทอ่งเท่ียวภายในภมูิภาค และการทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงระหวา่งภมูิภาค ตามการเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีคาดวา่

จะขยายตวัร้อยละ 3 - 4 และการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวภายในประเทศของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

 

ดงันัน้ ผลจากปัจจยัตา่ง ๆ ดงักลา่วจงึคาดวา่การทอ่งเท่ียวไทยจะยงัคงเติบโตตอ่เน่ืองในปี พ.ศ. 2560 โดยจะมีรายได้รวม

จากการทอ่งเท่ียวประมาณ 2.71 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.17จากปีก่อนหน้า โดยเป็นรายได้จากนกัทอ่งเท่ียว

ชาวตา่งชาต ิ1.78 ล้านล้านบาท และรายได้จากนกัทอ่งเท่ียวไทยเท่ียวไปไทย 0.93 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.54 และ 

7.48 จากปีกอ่นหน้า 

 

สาํหรับแนวโน้มการทอ่งเท่ียวในไตรมาสท่ี 1 คาดวา่จะมีรายได้รวมจากการทอ่งเท่ียวทัง้สิน้ 7.31 แสนล้านบาทขยายตวัร้อย

ละ 7.63 จากปีก่อนหน้า เป็นรายได้จากนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 4.98 แสนล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 7.60 จากปีก่อนหน้า 

โดยได้รับปัจจยับวกจากการเติบโตของนกัทอ่งเท่ียวกลุม่ตา่งๆ เชน่ ยโุรป อินเดีย และโดยเฉพาะจีนท่ีสายการบินเชา่เหมา

ลาํมีแนวโน้มกลบัมาให้บริการ และเปิดเส้นทางบินใหมสู่แ่หลง่ทอ่งเท่ียวในภมูิภาคเพ่ิมขึน้สาํหรับการทอ่งเท่ียว

ภายในประเทศคาดวา่จะสร้างรายได้ 2.33 แสนล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 7.71 จากปีก่อนหน้าโดยได้รับประโยชน์จาก

อากาศท่ีหนาวเย็นในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
 

      
 

ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจทอ่งเที่ยว กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
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4.      ปัจจัยความเสี่ยง 

4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 

การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีความเสีย่งท่ีผู้ลงทนุควรพิจารณารายละเอียดในโครงการอยา่งรอบคอบ  

ข้อความดงัต่อไปนีแ้สดงถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคญับางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือมูลค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกจากนี ้นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงท่ีปรากฏในโครงการแล้วยงัอาจมีปัจจยัความ

เสี่ยงอ่ืน ๆ ซึ่งกองทุนรวมไม่อาจทราบได้ในขณะนีห้รือเป็นความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมพิจารณาในขณะนีว้่าไม่เป็น

สาระสําคญัแต่ความเสี่ยงดงักล่าวอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีความสําคัญต่อไปในอนาคตความเสี่ยงท่ีปรากฏใน

รายละเอียดโครงการ และความเสี่ยงท่ีอาจมีขึน้ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ 26ผลการดําเนินงาน 

และส26ถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

คําอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของ

กองทนุรวมในการลดความเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งไมถื่อเป็นคํารับรองของกองทนุรวมว่ากองทนุรวมจะดําเนินมาตรการ

รองรับความเสี่ยงตามท่ีกําหนดไว้ได้ทัง้หมดหรือบางสว่นและไม่ถือเป็นข้อยืนยนัวา่ความเสี่ยงตา่ง ๆ ตามท่ีระบใุน

โครงการจะลดลงหรืออาจไมเ่กิดขึน้ทัง้นี ้เน่ืองจากความสาํเร็จ และ/หรือความสามารถในการลดความเสีย่งยงัขึน้อยู่

กบัปัจจยัหลายประการท่ีอยูน่อกเหนือจากการควบคมุของกองทนุรวม 

ข้อความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในโครงการเช่นการ

ใช้ถ้อยคําวา่ “เช่ือวา่” “คาดหมายวา่” “คาดการณ์วา่” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นต้นหรือประมาณการทาง

การเงินโครงการในอนาคตการคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการธุรกิจแผนการขยายธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทนุรวมนโยบายของรัฐ และอ่ืน ๆเป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์

ในอนาคตอนัเป็นความเห็นของกองทนุรวมในปัจจุบนัและมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตกุารณ์ใน

อนาคตดงักล่าว นอกจากนี ้ผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญั 

 (ก) ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมจะลงทนุมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก  

นอกจากนีอ้สงัหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจยั มหภาคอ่ืนๆ 

เช่น การวางผงัเมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณี

การเกิดความไมส่งบในประเทศ เป็นต้น อนัอาจจะสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว 

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึน้ 

ผลประกอบการของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ การ

เพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ประกอบการในตลาด การเพ่ิมขึน้หรือลดลงของจํานวนนกัทอ่งเท่ียว การท่ี

มีจํานวนผู้ประกอบการในตลาดเพ่ิมขึน้จะส่งผลให้อุปทานของตลาดเพ่ิมขึน้ ทําให้มีการ

แขง่ขนัสงูขึน้ 

3. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้เม่ือต้องมีการปรับปรุงโรงแรม 
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โรงแรมแต่ละแห่งจะต้องซ่อมแซมและปรับปรุงโรงแรมให้ดใูหม่ ทนัสมยั และสอดคล้องกบั

ความพอใจของลกูค้าอยู่เสมอ เพ่ือดึงดูดให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการในโรงแรมอย่างต่อเน่ือง 

โดยปกติการปรับปรุง หรือ การซ่อมแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่การ

ดําเนินงานของโรงแรมมากนกั ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซึ่งเป็นการ

ปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในโรงแรมหรือเป็นการเปลี่ยนงาน

ระบบสําคญัของโรงแรม โดยระหว่างท่ีมีการปรับปรุงซอ่มแซม กองทนุรวมจะขาดรายได้จาก

การประกอบกิจการในระหว่างท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซม โดยการปรับปรุงซ่อมแซมนัน้ จะ

ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีผู้บริหารโรงแรมหรือผู้ เช่าเห็นวา่เหมาะสมและกองทนุรวมยอมรับ 

และโดยปกติโรงแรมจะไมม่ีการหยดุดําเนินการในระหวา่งช่วงการปรับปรุงนัน้ๆ การปรับปรุง

จะดําเนินการเป็นสว่นๆ เฉพาะพืน้ท่ีท่ีต้องการปรับปรุงเทา่นัน้ ดงันัน้ผลกระทบตอ่รายได้ของ

โรงแรมจะเกิดขึน้เฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีการปรับปรุง  

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลง

ภาพลักษณ์ของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนท่ีอาจจะเกิดขึน้นัน้จะส่งผลท่ีดีในการ

ประกอบการของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุใน26ระยะยาว26 ทัง้นี ้กองทนุรวมจะดําเนินการให้

มีการกําหนดงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง การวางแผนงาน กําหนดระยะเวลา

ล่วงหน้า ศึกษาผลกระทบต่อรายได้และประมาณการผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ

ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์ รวมถึงการ

ปรับปรุงหรือเปลีย่นระบบสาธารณปูโภคท่ีสาํคญัของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 

ทัง้นี ้เพ่ือลดระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบท่ีอาจมีขึน้ต่อการดําเนินธุรกิจของ

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนและผลกระทบต่อลูกค้า รวมถึงในการปรับปรุงซ่อมแซม

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน จะดําเนินการเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซม

เทา่นัน้ ซึง่กองทนุรวมจะได้รับผลกระทบดงักลา่วเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีการปรับปรุงซอ่มแซมเทา่นัน้ 

การปรับปรุงภาพลักษณ์โครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน 

สําหรับการปรับปรุงโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน ตามท่ี

กองทนุรวมจะดําเนินการปรับปรุงนัน้ กองทนุรวมจะจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างเพ่ือมาดําเนินการ

ปรับปรุงทรัพย์สินและภาพลกัษณ์อาคารดงักล่าว โดยกองทุนรวมคาดว่า เมื่อดําเนินการ

ปรับปรุงภาพลักษณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ จะส่งผลให้จํานวนของลูกค้าและผู้ ใช้บริการของ

โครงการโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน เพ่ิมขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้รายได้จาก

การนําทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนออกหาประโยชน์เพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ดี ในการปรับปรุง

อาคารดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการและฐานะ

ทางการเงินของกองทนุรวม ดงันี ้

ก. หากผู้ รับเหมาก่อสร้างในการปรับปรุงภาพลกัษณ์อาคารไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีตกลง

กบักองทนุรวม สง่ผลให้โครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน 

ไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงทรัพย์สินได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม่

สามารถจดัหาประโยชน์ได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ปัจจยัเหลา่นีย้่อมสง่ผลในทาง
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ลบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทนุรวมและอาจ

สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมในท้ายท่ีสดุ 

 กองทุนรวมจะจ้างบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็นผู้บริหาร

โครงการ ตามสญัญาวา่จ้างผู้บริหารโครงการดงักลา่วนัน้ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์ จํากัด จะต้องรับผิดชอบการบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม

ระยะเวลาและควบคมุต้นทุนค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามประมาณการท่ีกําหนด โดย

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในกรณีท่ีค่า

ก่อสร้างสงูกวา่จํานวนท่ีได้ประมาณการไว้ (cost overrun) แทนกองทนุรวม  ซึง่บริษัท 

ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด จะทําสญัญาว่าจ้างบริษัท ทีซีซี แลนด์ 

จํากดั เป็นผู้บริหารโครงการตอ่อีกทอดหนึ่ง ทัง้นี ้ค่าจ้างท่ีบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์ จํากัด จะได้รับจากกองทุนรวมตามสญัญาว่าจ้างผู้บริหารโครงการ

โรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน คิดเป็นเงินจํานวน 10,787,740.00 

บาท (สบิล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสีส่บิบาท) (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว) 

ข. การปรับปรุงภาพลกัษณ์ในพืน้ท่ีบางสว่นของโครงการโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, 

อโรยลั เมอริเดียน อาจสง่ผลกระทบให้จํานวนลกูค้าหรือผู้ใช้บริการในโครงการโรงแรม

พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน ลดลง และอาจจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้

ของกองทนุรวมท่ีจะเกิดขึน้ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีการปรับปรุง หรือพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีได้รับ

การรบกวนจากการปรับปรุง 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงภาพลกัษณ์ในพืน้ท่ีบางส่วนของโครงการโรงแรมพลาซ่า 

แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน นัน้ กองทุนรวมได้มีการวางแผน และกําหนด

กรอบระยะเวลาการปรับปรุงอาคารในพืน้ท่ีดงักลา่วอยา่งชดัเจนเพ่ือให้เกิดผลกระทบ

ต่อลกูค้าและผู้ ใช้บริการน้อยท่ีสดุ ซึ่งหากการดําเนินการปรับปรุงภาพลกัษณ์ดงักลา่ว

แล้วเสร็จ จะสง่ผลให้จํานวนของลกูค้าและผู้ ใช้บริการของโครงการโรงแรมพลาซา่ แอ

ทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน เพ่ิมขึน้ และสง่ผลให้รายได้ของกองทนุรวมเพ่ิมขึน้ 

4. ความเสี่ยงจากการลดลงของระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักและ

การท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ปริมาณลูกค้าส่วนใหญ่ท่ีมาใช้ห้องพัก เป็นนักธุรกิจ นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ ดังนัน้ การดําเนินกิจการของผู้ เช่าจึงขึน้อยู่กับปัจจัยการลงทุน การประกอบ

กิจการในประเทศไทย และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย ทัง้นีใ้นกรณีท่ีมีการ

ลงทนุ หรือการประกอบกิจการในประเทศไทย ลดลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามอาจทําให้

จํานวนนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจท่ีเดินทางเข้ามาหรือเดินทางภายในภมูิภาคมีจํานวนลดลง

การดําเนินกิจการของผู้ เช่าอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ์ใดๆ ท่ีลดความ

น่าสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานท่ีประกอบธุรกิจ สถานท่ีประกอบกิจการ สถานท่ี

ท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ เช่นการเปลี่ยนแปลงในทางลบของ

สภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  การเพ่ิมค่าเงินบาท มุมมองท่ีเป็นทางลบของชาว

ตา่งประเทศเก่ียวกบัประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การ

ประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 
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(SARS) โรคไข้หวดันก หรือโรคอ่ืนใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงเก่ียวกับ

อธิปไตย และสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยด้วย ดังนัน้ หากเกิดเหตุการณ์

ดงักลา่วสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวในประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบรุนแรง ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตอ่สถานะทางการเงินของผู้ เช่าซึง่ย่อมจะสง่ผลกระทบต่อกองทนุ

รวมด้วย 

 

5. ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผู้บริหาร

โรงแรม 

เมื่อระยะเวลาการรับประกนัรายได้ค่าเช่าขัน้ตํ่าสิน้สดุลง ค่าเช่าท่ีกองทนุรวมจะได้รับนัน้จะ

ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ซึ่งสําหรับ

ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะลงทนุครัง้แรกนัน้ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

จะแตง่ตัง้ (1) บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดั (2) Meridien S.A. (3)  Banyan Tree Hotels & 

Resorts Pte. Ltd. (4) Starwood Asia Pacific Hotels and Resorts Pte. Ltd. และ (5) Hilton 

International Management Corporation (6) Hotel Okura Co., Ltd. (6) Luxury Hotels & 

Resorts (Thailand) Limited เป็นผู้บริหารทรัพย์สินโครงการตา่งๆ ตามรายละเอียดท่ีกลา่วไว้

ในหวัข้อ 4.2 รายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก โดยผู้บริหาร

ทรัพย์สินจะมีหน้าท่ีต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้

แรกตามท่ีบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด และ/หรือบริษัท แผ่นดินธรรม 

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จะมอบหมายให้ รวมถึงการร่วมกําหนดนโยบายการ

ประกอบธุรกิจของทรัพย์สินดงักลา่ว ดงันัน้ การบริหารจดัการทรัพย์สินของผู้บริหารทรัพย์สนิ

จะสง่ผลโดยตรงต่อผลประกอบการบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด และ/

หรือบริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ซึ่งมีผลกระทบตอ่รายได้คา่เช่า

ของกองทนุรวม 

นอกจากนี ้หากผู้บริหารทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้บริหารทรัพย์สินเน่ืองจาก

เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด และ/หรือบริษัท 

แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด อาจไม่สามารถแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเพ่ือทํา

หน้าท่ีบริหารทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกได้ดีเทียบเท่ากบัการบริหารจดัการ

ของผู้บริหารทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการ 

ฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากสญัญาบริหารทรัพย์สินท่ีทางบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

จํากดั และ/หรือบริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั จะเข้าทํากบัผู้บริหาร

ทรัพย์สินรายต่างๆเป็นสญัญาท่ีมีอายคุ่อนข้างยาว โอกาสท่ีผู้บริหารทรัพย์สินจะเปลี่ยนไป

เป็นบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับผู้ บริหารทรัพย์สิน ในระยะแรกของการลงทุนของ

กองทุนรวมนัน้ค่อนข้างตํ่า อีกทัง้ เจ้าของทรัพย์สินเดิมและผู้ บริหารทรัพย์สินรายต่างๆ 

ดังกล่าวข้างต้น มีความสมัพันธ์เชิงธุรกิจท่ีดีกันมาอย่างต่อเน่ือง ทําให้โอกาสท่ีผู้บริหาร

ทรัพย์สนิจะไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีตามสญัญาจ้างบริหารลดน้อยลง 
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ทัง้นี ้กองทุนรวมสามารถบอกเลิกสญัญาเช่ากบับริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 

จํากัด และ/หรือสญัญาเช่าช่วงกบับริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ในกรณีท่ีบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด และ/หรือบริษัท แผ่นดินธรรม 

พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงซึ่งเป็นสาระสําคัญ

ตามท่ีระบุไว้ในสญัญาบริหาร จนเป็นต้นเหตุทําให้สญัญาบริหารทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะ

ลงทนุครัง้แรกกบัผู้บริหารทรัพย์สินสิน้สดุลงก่อนวนัหมดอายสุญัญาบริหาร (และไม่สามารถ

แก้ไขเหตดุงักลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด) และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท 

ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั และ/หรือบริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลล

อปเม้นท์ จํากดั ได้ 

 

 (ข) ความเสี่ยงที่เกิดจากการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

1) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาํระค่าเช่าของผู้เช่า และผู้เช่าช่วง  

ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รับจากบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ตาม

สญัญาเช่าจะเป็นที่มาของรายได้หลกัของกองทุนรวม รายได้ของกองทุนรวมอาจได้รับ

ผลกระทบโดยตรง หากบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด มีปัญหาทาง

การเงินซึ่งสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระค่าเช่า หรือ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์ จํากดั ไม่ชําระค่าเช่า หรือ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

ยอมยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกําหนดและกองทุนรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทน 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ได้ 

อย่างไรก็ตาม นอกจากท่ีบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้ เช่า

ทรัพย์สินโครงการโรงแรม 11 โครงการ ตกลงชําระค่าเช่า โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าคงท่ีขัน้ตํ่า

และคา่เช่าแปรผนัตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าให้แกก่องทนุรวมแล้ว บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอส

เสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ตกลงวางเงินสดจํานวน 346,530,000 บาท (สามร้อยสี่สิบหกล้าน

ห้าแสนสามหมื่นบาท) ซึ่งมีค่าเท่ากับค่าเช่าคงท่ีขัน้ตํ่าจํานวน 3 เดือนตามสัญญาเช่า

ทรัพย์สินโครงการโรงแรม 11 โครงการ ระหว่างกองทุนรวมกบับริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็นหลกัประกนัการชําระค่าเช่าขัน้ตํ่าสําหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 นบัตัง้แต่

วนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ สาํหรับทรัพย์สนิ 11 โครงการ ให้กองทนุรวมแล้ว นอกจากนี ้บริษัท 

ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ลงทนุ ตกลงชดเชยรายได้คา่เช่าดงักลา่วโดยการ

วางหลกัประกันโดยส่งมอบหนงัสือคํา้ประกนั ในวงเงินไม่ตํ่ากว่าจํานวน 60,000,000 บาท 

สําหรับปีท่ี 1 ถึง 3 นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ ทัง้นี ้หากกองทนุรวมเรียกเงินชดเชย

รายได้ดงักลา่วจากหนงัสอืคํา้ประกนั บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดัจะต้อง

สง่มอบหนงัสอืคํา้ประกนัใหมใ่ห้ครอบคลมุวงเงินชดเชยรายได้ดงักลา่วให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้

รายละเอียดเป็นไปตามสญัญาเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างสาํหรับโครงการโรงแรม 11 โครงการ 

ในหวัข้อ 4.5 สรุปสาระสาํคญัของร่างสญัญาเก่ียวกบัการเข้าลงทนุครัง้แรกของกองทนุรวม  

นอกจากนี ้สาํหรับโครงการโรงแรม ดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพ

เพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สินโครงการโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ 

กรุงเทพฯ ตกลงวางเงินสดจํานวน 37,500,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) ซึ่งมีค่า
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เทา่กบัเงินคา่เช่าคงท่ีขัน้ตํ่าลว่งหน้า 3 เดือนตามสญัญาเช่าช่วง ระหวา่งกองทนุรวมกบับริษัท 

แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็นหลกัประกันการชําระค่าเช่าขัน้ตํ่า

สําหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนแล้ว โดยหากกองทุนรวมหกัเงิน

หลกัประกนัการชดเชยรายได้ดงักลา่วแล้ว ผู้ เช่าจะต้องนําเงินสดมาวางเพ่ิมเพ่ือให้ครบตาม

จํานวนเดิม 61นอกจากนี ้61 ผู้ เช่ายังจะส่งมอบหนังสือคํา้ประกัน ในวงเงินไม่ตํ่ากว่าจํานวน 

15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) สําหรับปีท่ี 1 ถึง 3 นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทุนรวมเข้าลงทนุ 

ให้แก่กองทนุรวม โดยหากมีการ 61เรียกเงินชดเชยรายได้ดงักล่าวจาก 61หนงัสือคํา้ประกนั ผู้ เช่า

จะต้องสง่มอบหนงัสือคํา้ประกนัใหม่ให้ครอบคลมุวงเงิน61ชดเชยรายได้ 61ดงักลา่วให้แก่กองทนุ

รวม  

 

ทัง้นี ้กองทุนรวมสามารถใช้สิทธิในการยกเลิกสญัญาเช่าและ/หรือสญัญาเช่าช่วงที่มีอยู่

กับ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด และ/หรือบริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพ

เพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ในกรณีที่ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

และ/หรือบริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ทําผิดสญัญาและ

สามารถนําทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนมาให้ผู้ อื่นเช่าหรือขายทอดตลาดได้ อีกทัง้ 

กองทนุรวมยงัมีมาตรการต่างๆ ในการควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอส

เสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั และ/หรือบริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ซึ่งเป็นหน้าที่ที่บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด และ/หรือบริษัท แผ่นดิน

ธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จะต้องปฏิบตัิตามภายใต้สญัญาเช่าและ/หรือ

สญัญาเช่าช่วงในฐานะผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วง เช่น บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจ

เม้นท์ จํากัด และ/หรือบริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จะไม่ให้กู้

หรือให้สินเช่ือใดๆ แก่บคุคลใด ๆ และบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั และ/

หรือบริษัท แผน่ดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั จะไม่เข้าคํา้ประกนับคุคลใดๆ 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกองทุนรวม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อสรุป

สาระสาํคญัของร่างสญัญาท่ีเก่ียวข้อง) 

 2) ความเสี่ยงจากสัญญา 

2.1)    ความเสีย่งจากการผิดสญัญาและยกเลกิสญัญาเช่า 

เน่ืองจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการนํา

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้ ประกอบกิจการโรงแรมเพ่ือการจัดหา

ผลประโยชน์ โดยท่ีผลประกอบการและรายได้ของกองทุนรวมมาจากรายได้ค่าเช่า

ตามสญัญาเช่า ดงันัน้ ค่าเช่าท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่าจึงเป็น

ท่ีมาของรายได้หลกัของกองทุนรวม หากผู้ เช่าในทรัพย์สินบอกเลิกสญัญาก่อนครบ

กําหนดตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาอนัเป็นการผิดสญัญา หรือกรณีท่ีเกิดเหตผิุดสญัญา

กองทุนรวมอาจต้องบอกเลิกสัญญา และอาจใช้เวลาหาบุคคลอ่ืนเพ่ือเข้ามาเป็น

คู่สญัญารายใหมข่องสญัญาเช่าเพ่ือเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตอ่ไป ซึ่งบคุคลดงักลา่วอาจไม่

มีคณุสมบตัิหรือความสามารถท่ีเหมือนกบัผู้ เช่าเดิม 
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2.2) ความเสีย่งจากการผิดสญัญาเช่าหลกั 

(ก) โครงการโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน 

เน่ืองจากการลงทุนในท่ีดินของโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, 

อโรยลั เมอริเดียนของกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยเช่าช่วงท่ีดินกับกองทนุ

รวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ ตามระยะเวลาท่ีสทิธิการ

เช่าของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ (ผู้ เช่า) 

ยงัคงมีอยูภ่ายใต้สญัญาเช่าท่ีดินระหวา่งราชินีมลูนิธิ (ผู้ให้เช่า) กบักองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ (“สัญญาเช่าที่ดินหลัก”) 

โดยกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ และราชินี

มลูนิธิได้จดทะเบียนการเช่าสญัญาเช่าท่ีดินหลกัทัง้สองฉบบักบัสาํนกังานท่ีดิน

ท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ กองทุนรวมจะเช่าช่วงท่ีดินจากกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วง

ดงันี ้

1. 17 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนการเช่าช่วงจนถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2572 

2. 20 ปี นบัจากวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2572 จนถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 25921 

นอกจากนี ้กองทนุรวมจะเชา่อาคารโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เม

อริเดียนและส่วนควบของอาคารโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, 

อโรยลั เมอริเดียน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี 

กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียนจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

อิมพีเรียลเวลธ์ ดังนัน้ แม้ว่าการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม

ดังกล่าวจะมีระยะเวลาเหลือรวมประมาณทัง้สิน้ 37 ปี (นับตัง้แต่วันท่ีจด

ทะเบียนการเช่าช่วงถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม 2572 และนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2572 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2592) แต่กองทุนรวมยงัมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้

จากการผิดสญัญาเช่าท่ีดินหลกั เน่ืองจากหาก กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ

สิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ ปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาเช่า

ท่ีดินหลกั และไม่ดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน

                                                                 
1

   สัญญาเช่าที่ดินหลกัทัง้สองฉบบัข้างต้น เป็นสัญญาเช่าคนละฉบับ ซึ่งระยะเวลาการเช่าของสัญญาแต่ละฉบบัมีอายุไม่เกิน 30 ปี และ

สญัญาเชา่แตล่ะฉบบัมีกําหนดเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุที่ชดัเจน โดยสญัญาเชา่ที่ดินหลกัฉบบั 20 ปี มิได้เป็นการตอ่อายสุญัญาเชา่ที่ดินหลกั

ฉบบัแรก และมิได้มีเง่ือนไขผูกติดกับสญัญาเช่าที่ดินฉบบัแรก แต่เป็นสญัญาเช่าแบบมีเง่ือนเวลา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 191  กล่าวคือ ระยะเวลาการเชา่ของสญัญาเช่าที่ดินหลกัฉบบัที่สองจะเร่ิมต้นนบัตัง้แตว่นัที่ 1 พฤศจิกายน 2572 (หลงัจากสญัญา

เชา่ฉบบัที่ 1 ได้สิน้สดุลงในวนัที่ 31 ตลุาคม 2572)  

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 191  
นิติกรรมใดมีเง่ือนเวลาเร่ิมต้นกําหนดไว้ ห้ามมิให้ทวงถามให้ปฏิบตัิการตามนิติกรรมนัน้ก่อนถึงเวลาที่กําหนด 
นิติกรรมใดมีเง่ือนเวลาสิน้สดุกําหนดไว้ นิติกรรมนัน้ยอ่มสิน้ผลเม่ือถึงเวลาทีกํ่าหนด 
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ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ จะสง่ผลให้สญัญาเช่าช่วงของโครงการโรงแรมพลาซ่า 

แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน ระหว่างกองทุนรวมและกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ ระงบัสิน้ลง ซึ่งการสิน้สดุลง

ของสญัญาเช่าท่ีดินหลกัดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนรวมไม่มีสิทธิในการนํา

โครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ , อโรยัล เมอริเดียนออกหา

ผลประโยชน์และทําให้กองทุนรวมสญูเสียรายได้ค่าเช่าจากการนําโครงการ

โรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน ออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าราย

ย่อย และจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวม รวมถึงจะกระทบต่อการ

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในท้ายท่ีสดุ 

อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วท่ีอาจเกิดขึน้ กองทนุรวมได้

ดําเนินการขอความยินยอมและทําบันทึกข้อตกลงกับราชินีมูลนิธิโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1)  ในกรณีท่ีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ ผิด

นดัชําระค่าเช่ารายเดือนภายใต้สญัญาเช่าท่ีดินหลกั กองทนุรวมจะชําระ

คา่เช่ารายเดือนโดยตรงให้แก่ราชินีมลูนิธิ และ  

2)  กองทนุรวมจะเข้าเป็นคูส่ญัญาแทน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิ

เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ ในกรณีท่ีราชินีมูลนิธิจะยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดิน

หลกัระหว่างราชินีมลูนิธิกบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

อิมพีเรียลเวลธ์ 

(ข) โครงการโรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ  

เน่ืองจากการเข้าลงทุนในโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ของ

กองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการแบ่งเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของ

โครงการ Park Ventures Ecoplex เพ่ือประกอบกิจการโครงการโรงแรมดิ โอกุระ 

เพรสทีจ กรุงเทพฯ จากบริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากดั ตาม

ระยะเวลาท่ีสทิธิการเช่าพืน้ท่ีท่ีบริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากดั 

(ผู้ เช่าพืน้ท่ี) กับบริษัท เลิศรัฐการ จํากัด (ผู้ ให้เช่าพืน้ท่ี) (“สัญญาแบ่งเช่า

พืน้ที่”) กําหนดระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุวนัท่ี 5 กนัยายน 2584 โดยท่ีผู้ ให้เช่า

พืน้ท่ีได้ทําสญัญาเช่าท่ีดินโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ จาก

หม่อมหลวงสธุาดา เกษมสนัต์ (เจ้าของท่ีดิน) (“สัญญาเช่าที่ดิน”)  กําหนด

ระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุวนัท่ี 5 กนัยายน 2584 โดยกองทนุรวมจะแบ่งเช่าช่วง

พืน้ท่ีดังกล่าวจากบริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากัด โดยมี

ระยะเวลาการแบ่งเช่าช่วงพืน้ท่ีนบัตัง้แต่วนัท่ีจดทะเบียนการเช่าจนถึงวนัท่ี 5 

กนัยายน 2584 ซึง่เป็นวนัเดียวกนักบัระยะเวลาตามสญัญาเช่าท่ีดนิสิน้สดุลง 

ดงันัน้ แม้ว่าการเช่าช่วงพืน้ท่ีบางสว่นของกองทนุรวมดงักลา่วจะมีระยะเวลา

ประมาณ 28 ปี (นบัตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนการเช่าช่วงถึง 5 กนัยายน 2584) แต่

กองทนุรวมยงัมีความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่าท่ีดินและสญัญา
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แบง่เช่าพืน้ท่ี ในกรณีท่ีบริษัท เลศิรัฐการ จํากดั และ/หรือบริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮ

เทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากัด ปฏิบัติผิดข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาเช่า

ท่ีดิน และ/หรือสัญญาแบ่งเช่าพืน้ท่ี และไม่ดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้

ถกูต้องตามสญัญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ อนัเป็นเหตแุห่งการบอกเลิก

สญัญา ซึง่จะทําให้สญัญาเชา่ท่ีดนิ และ/หรือสญัญาแบง่เช่าพืน้ท่ีสิน้สดุลงก่อน

กําหนดระยะเวลา  ซึ่งการสิน้สดุลงของสญัญาเช่าท่ีดินและ/หรือสญัญาแบ่ง

เช่าพืน้ท่ีดงักลา่วอาจสง่ผลให้กองทุนรวมไม่สามารถนําโครงการโรงแรมดิ โอ

กุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ออกหาผลประโยชน์และทําให้กองทุนรวมสูญเสีย

รายได้ค่าเช่าจากการนําโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ออกให้

เช่าช่วงต่อไปแก่ผู้ เช่าของกองทุนรวม และจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของ

กองทุนรวม รวมถึงจะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนใน

ท้ายท่ีสดุ 

อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ี

สัญญาแบ่งเช่าพืน้ท่ีจะสิน้สุดลงก่อนกําหนดระยะเวลา ซึ่งอาจมีผลทําให้

สญัญาแบ่งเช่าช่วงพืน้ท่ี ระหว่างบริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท 

จํากัด ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงพืน้ท่ีบางส่วน (“ผู้ให้เช่าช่วง”) กับกองทุนรวม

สิน้สุดลง ดังนัน้ ก่อนวันท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนในโครงการโรงแรมดิ โอกุระ 

เพรสทีจ กรุงเทพฯ ผู้ ให้เช่าช่วงตกลงดําเนินการใดๆ เพ่ือให้บริษัท เลิศรัฐการ 

จํากดั เข้าทําบนัทึกข้อตกลงร่วมกนัระหว่าง บริษัท เลิศรัฐการ จํากดั ผู้ ให้เช่า

ช่วง และกองทุนรวม โดยกรณีท่ีสญัญาแบ่งเช่าพืน้ท่ีระหว่างผู้ ให้เช่าช่วงกับ 

บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั จะสิน้สดุลงก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า  บริษัท 

เลิศรัฐการ จํากดั ตกลงยินยอมให้ กองทนุรวมเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาแบง่

เช่าพืน้ท่ีโดยตรงกบับริษัท เลศิรัฐการ จํากดั แทนผู้ให้เช่าช่วง สาํหรับระยะเวลา

การเช่าท่ีเหลือตามสัญญาแบ่งเช่าพืน้ท่ีโดยมีเ ง่ือนไขและรายละเอียด

เหมือนกบัสญัญาแบง่เช่าพืน้ท่ี ระหวา่งบริษัท เลศิรัฐการ จํากดั กบัผู้ให้เช่าชว่ง 

ทัง้นี ้กองทุนรวมไม่ต้องชําระค่าเช่าหรือเงินเพ่ิมใดๆ ให้แก่บริษัท เลิศรัฐการ 

จํากัด เน่ืองจากผู้ ให้เช่าช่วงได้ชําระค่าเช่าทัง้หมดตามสญัญาแบ่งเช่าพืน้ท่ี

ให้แก่บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั ถกูต้องครบถ้วนแล้ว  

นอกจากนี ้แม้จะมีความเสี่ยงจากการท่ีสญัญาเช่าท่ีดินสิน้สุดลงก่อนครบ

กําหนดระยะเวลาเช่านัน้  ภายใต้ข้อกําหนดในสัญญาเช่าท่ีดินระบุให้

กรรมสิทธ์ิของอาคารโครงการ Park Ventures Ecoplex ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ

บริษัท เลิศรัฐการ จํากัดตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าท่ีดิน ตกเป็น

ของหมอ่มหลวงสธุาดา เกษมสนัต์ (“เจ้าของที่ดิน”) โดยเจ้าของท่ีดินสามารถ

เลือกท่ีจะรับโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารโครงการ Park Ventures Ecoplex 

ดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ (โปรดพิจารณาหัวข้อ สิทธิของผู้ ให้เช่าภายหลังครบ

กําหนดระยะเวลาการเช่าช่วง ในสรุปสาระสําคัญของสญัญาเช่าท่ีดินหลกั
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โครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ หวัข้อ 4.5 สรุปสาระสําคญัของ

ร่างสญัญาเก่ียวกบัการเข้าลงทนุครัง้แรกของกองทนุรวม  ทัง้นี ้หาก 

1. ในกรณีท่ีเจ้าของท่ีดินเลือกท่ีจะรับโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารโครงการ Park 

Ventures Ecoplex จากบริษัท เลศิรัฐการ จํากดั ตามผลของกฎหมายแล้ว2 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีติดอยู่กับอาคารโครงการ Park Ventures 

Ecoplex ดังกล่าวจะไม่ระงับสิน้ไปเน่ืองจากผลของการโอนกรรมสิทธ์ิ

อาคารดงักลา่ว ดงันัน้ แม้ว่าสญัญาเช่าท่ีดินจะสิน้สดุลงก่อนครบกําหนด

ระยะเวลาการเช่า สญัญาแบ่งเช่าพืน้ท่ีและสญัญาแบ่งเช่าช่วงพืน้ท่ีทัง้

สองฉบับซึ่งจดทะเบียนการเช่าแล้ว ก็จะไม่ระงับสิน้ไปด้วย เน่ืองจาก

เจ้าของท่ีดินเมื่อรับโอนกรรมสทิธ์ิในอาคารแล้วก็ต้องรับทัง้สทิธิและหน้าท่ี

ของบริษัท เลิศรัฐการ จํากัดในฐานะเจ้าของอาคารและในฐานะผู้ ให้เช่า

ตามสญัญาแบง่เช่าพืน้ท่ี รวมถึงรับโอนสญัญาแบง่เช่าช่วงพืน้ท่ีท่ีมีอยูข่อง

อาคารโครงการ Park Ventures Ecoplex ท่ีได้จดทะเบียนสิทธิการเช่าแล้ว 

ดงันัน้ แม้จะมีความเสี่ยงในกรณีท่ีสญัญาเช่าท่ีดินจะสิน้สุดลงก่อนครบ

กําหนด แต่ก็ไม่กระทบต่อความมีผลของสญัญาแบ่งเช่าพืน้ท่ีและสญัญา

แบ่งเช่าช่วงพืน้ท่ี กองทนุรวมในฐานะผู้ เช่าช่วงตามสญัญาแบ่งเช่าพืน้ท่ี จะ

ยงัคงสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิดงักลา่วได้  

2. ในกรณีท่ีเจ้าของท่ีดินไม่รับโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารโครงการ Park 

Ventures Ecoplex จ า ก บ ริ ษั ท  เ ลิ ศ รั ฐ ก า ร  จํ า กั ด  สั ญ ญ า เ ช่ า

อสังหาริมทรัพย์ท่ีติดอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะระงับสิน้ไป 

เน่ืองจากอาคารท่ีเช่าสญูหายไปทัง้หมด3 ส่งผลให้สญัญาแบ่งเช่าพืน้ท่ี

และสญัญาแบง่เช่าช่วงพืน้ท่ีระงบัสิน้ไปด้วย ทําให้กองทนุรวมไมส่ามารถ

นําโครงการโรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ออกหาผลประโยชน์ได้ ซึง่

ในกรณีดงักล่าว โอกาสในการท่ีเจ้าของท่ีดินจะไม่รับโอนกรรมสิทธ์ิของ

อาคารจะเกิดขึน้ได้ยาก อย่างไรก็ดีหากเกิดกรณีดงักล่าวขึน้กองทนุรวม

สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสญัญาจากบริษัท ทีซีซี 

ลกัซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากดั ซึ่งเป็นผู้ ให้เช่าช่วงพืน้ท่ีให้แก่กองทนุ

รวม ตลอดจนกองทุนรวมสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์และเรียกร้อง

เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือท่ีกองทุนรวมได้

ชําระราคาไปแล้ว ทัง้นี ้หากคู่สญัญาปฏิเสธไม่ชําระค่าเสียหายตามท่ี

กองทุนรวมเรียกร้องนัน้ กองทุนรวมสามารถนําเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่

กระบวนการยตุิธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี การ

                                                                 
2 มาตรา 569 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ “อนัสญัญาเชา่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ยอ่มไมร่ะงบัไป เพราะเหตโุอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินซึง่ให้เชา่ 

ผู้ รับโอนยอ่มรับไปทัง้สิทธิและหน้าทีข่องผู้ โอนซึง่มีตอ่ผู้ เชา่นัน้ด้วย” 

3
 มาตรา 567 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ “ถ้าทรัพย์สินซึง่ให้เชา่สญูหายไปทัง้หมดไซร้ ทา่นวา่สญัญาเชา่ก็ยอ่มระงบัไปด้วย” 
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ดําเนินการฟ้องร้องตอ่ศาลดงักลา่ว บริษัทจดัการไมส่ามารถคาดการณ์ได้

ถึงระยะเวลาและผลแห่งคดี รวมถึงจํานวนเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับ

ชดเชย เยียวยา จากความเสียหายต่าง ๆ ดงักลา่ว นอกจากนี ้ผลแห่งคดี

ขึน้อยู่กับการนําเสนอข้อเท็จจริง พยานหลกัฐาน และดลุพินิจของศาลท่ี

เก่ียวข้อง และถึงแม้ศาลจะมีคําพิพากษาให้กองทุนรวมชนะคดี กองทนุ

รวมอาจไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลได้ ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนจึงมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือ

ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไว้ 

2.3) ความเสี่ยงเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี 

กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน 

กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของโครงการโรงแรม

พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ อาทิ การลงทนุ

ในท่ีดินของโครงการโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียนของกองทนุ

รวมโดยการเช่าช่วงท่ีดินจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องอิมพีเรียล

เวลธ์นัน้ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์อาจปฏิบตัิผิด

เง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดในสญัญาเช่าช่วงในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัและทําให้กองทนุ

รวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีเช่าช่วงได้ตามระยะเวลาการเช่าท่ีกําหนดไว้ 

หรือมีการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบหรือมีคําสัง่ของหนว่ยงานราชการท่ี

เก่ียวกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีเช่าช่วงได้ตาม

ระยะเวลาการเช่าท่ีกําหนดไว้โดยมิใช่ความผิดของกองทนุรวม กองทนุรวมมีสิทธิท่ี

จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมายจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

เรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ตามสดัสว่นของระยะเวลาเช่าช่วงท่ีเหลอือยูต่ามสญัญาเช่า

ช่วง 

2.4) ความเสีย่งท่ีกองทนุรวมอาจไมไ่ด้รับรายได้หรือรายได้คา่เช่าลดลงภายหลงัครบอายุ

สญัญาเช่า 

สญัญาเช่าท่ีดินและอาคารโครงการโรงแรมระหว่าง กองทนุรวมและผู้ เช่าซึ่งเป็นผู้

ประกอบกิจการโรงแรม มีกําหนดระยะเวลาการเช่าจํานวน 3 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีทํา

สญัญา แม้วา่ผู้ เช่าตกลงให้คํามัน่แก่กองทนุรวมวา่จะเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าจากกองทนุ

รวมภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการเช่า แต่ผู้ เช่าอาจผิดสญัญาโดยไม่ตอ่อายสุญัญา

เช่าดงักลา่วแล้ว กองทนุรวมอาจมีความเสีย่งท่ีจะไมไ่ด้รับรายได้คา่เช่าหรือได้รับค่า

เช่าจากผู้ เช่าลดลง เน่ืองจากรายได้ค่าเช่าของกองทุนรวมจะขึน้อยู่กับผลการ

ดําเนินงานจริง ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงอาจได้รับผลกระทบเน่ืองจากผลตอบแทน

ท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุคาดวา่จะได้รับอาจไมเ่ป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ 

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมอาจหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทน โดยกองทนุรวมอาจต้องใช้

เวลาหาบคุคลอ่ืนเพ่ือเข้ามาเป็นคูส่ญัญารายใหมข่องสญัญาเช่าเพ่ือเช่าทรัพย์สนิท่ี
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เช่าต่อไป ซึ่งบคุคลดงักลา่วอาจไม่มีคณุสมบตัิหรือความสามารถท่ีเหมือนกบัผู้ เช่า

เดิม 

3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของพืน้ที่จอดรถยนต์ 

ในปัจจุบนั แม้ว่าพืน้ท่ีจอดรถยนต์ของทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรกมีเพียงพอ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว หากแต่ลูกค้าผู้ ใช้บริการโครงการโรงแรมท่ีกองทุนรวมจะเข้า

ลงทนุครัง้แรก อาจมีจํานวนเพ่ิมขึน้หรือมีความต้องการในการจอดรถยนต์ในโครงการเพ่ิมขึน้

ซึง่อาจสง่ผลให้พืน้ท่ีจอดรถยนต์ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรกในปัจจบุนั ไม่

เพียงพอต่อความต้องการของลกูค้า และ/หรือผู้ ใช้บริการท่ีจะมาใช้บริการโครงการโรงแรมท่ี

กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก รวมถึงอาจส่งผลให้จํานวนลกูค้า และ/หรือผู้ ใช้บริการใน

ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรกลดลงอย่างมีนยัสําคญั และอาจกระทบต่อรายได้

ของกองทนุรวมในท้ายท่ีสดุ 

อย่างไรก็ดี ในอนาคตหากพืน้ท่ีจอดรถยนต์มีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของลกูค้า 

และ/หรือผู้ ใช้บริการ ท่ีจะมาใช้บริการโครงการโรงแรมท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก และ

กองทุนรวมเล็งเห็นความจําเป็นในการเสริมศักยภาพของทรัพย์ดังกล่าว กองทุนรวมจะ

ดําเนินการดงันี ้

1. เลือกวิธีท่ีดีท่ีสดุให้แก่กองทุนรวมในการจดัหาพืน้ท่ีจอดรถยนต์ให้เพียงพอแก่ความ

ต้องการ 

2. การดําเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

นอกจากนี ้ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกบางโครงการก็ตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียง

กบัพืน้ท่ีให้บริการของโครงการรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เช่น โครงการโรงแรมฮิลตนั สขุมุวิท 

กรุงเทพฯ โครงการโรงแรมดบัเบิล้ทรี ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ โครงการการโรงแรมดิ โอกุระ 

เพรสทีจ กรุงเทพฯ โครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน ซึ่งจะทําให้

ลกูค้า และ/หรือผู้ ใช้บริการสามารถเดินทางได้โดยสะดวกยิ่งขึน้ ดงันัน้ ปัจจยัดงักลา่วจะช่วย

ลดปัญหาพืน้ท่ีจอดรถยนต์ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการได้บางสว่น 

4) ความเสี่ยงจากการประกันภยั 

สําหรับทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทุนรวมนัน้ กองทุนรวมจะจัดให้มีการประกัน

อคัคีภยัและวินาศภยัต่างๆ โดยมีวงเงินประกนัไม่ตํ่ากวา่ราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยใช้

เกณฑ์การเปลี่ยนใหม่สําหรับสิ่งท่ีเสียหาย (Replacement Cost Evaluation) ตามท่ีระบุใน

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีจัดทําขึน้ฉบับล่าสุด และการประกันภัยการก่อ

วินาศกรรม (Terrorist Insurance) ท่ีจําเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจ

เกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของกองทนุรวมโดยกรมธรรม์ดงักล่าวจะกําหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับ

ผลประโยชน์ 

สาํหรับทรัพย์สนิซึง่กองทนุรวมมีสทิธิการเช่านัน้ ภายใต้ข้อกําหนดของสญัญาเช่าระหวา่งผู้ให้

เช่าและกองทุนรวม ผู้ ให้เช่าตกลงท่ีจะจดัให้มีการประกันอคัคีภยัและวินาศภยัต่างๆ โดยมี

วงเงินประกนัไม่ตํ่ากว่าราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนใหมส่ําหรับสิง่ท่ี

เสียหาย (Replacement Cost Evaluation) ตามท่ีระบใุนรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิ
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ท่ีเช่าท่ีจัดทําขึน้ฉบบัลา่สดุ และการประกันภยัการก่อวินาศกรรม (Terrorist Insurance) ท่ี

จําเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินท่ีเช่าโดยกรมธรรม์

ดงักลา่วจะกําหนดให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือเป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมกบัผู้ให้เชา่

ตามสว่นได้สว่นเสยีท่ีมีอยู ่ 

นอกจากนี ้ในสว่นการนําทรัพย์สนิของกองทนุรวมออกให้เช่าหรือให้เช่าช่วง (แล้วแตก่รณี)นัน้ 

กองทุนรวมจะดําเนินการให้ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงจดัให้มีการทําประกันภยัความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพ่ือคุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต 

และความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความ

ประมาทเลินเล่อหรือความบกพร่องของทรัพย์สินท่ีเช่าซึ่งกฎหมายได้กําหนดให้ต้องรับผิด

ชดใช้ค่าเสียหายภายใต้วงเงินประกนั ข้อกําหนดและเง่ือนไขที่กองทุนรวมให้ความเห็นชอบ 

รวมถึงจะดําเนินการให้ผู้ เช่าหรือผู้ เช ่าช ่วงจัดให้มีการทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(Business Interruption Insurance) เพ่ือคุ้มครองความเสียหายตอ่เน่ืองจากความเสียหายท่ี

เกิดกับทรัพย์สินท่ีเช่า โดยมีวงเงินประกันไม่ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายคงท่ี ซึ่งคงต้องจ่ายต่อไปใน

ระหวา่งท่ีธุรกิจหยดุชะงกั รวมถึงผลกําไรท่ีขาดหายไป ตามท่ีกองทนุรวมคาดวา่จะได้รับในช่วง

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะใช้ในการก่อสร้างหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีเช่า  

ดงันัน้ หากเกิดเหตุการณ์ท่ีมิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภยั หรือความ

เสียหายนัน้เกินกว่าวงเงินท่ีครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือผู้ ให้เช่าหรือกองทนุรวม

ไมส่ามารถเรียกคา่สนิไหมทดแทนได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์  ซึง่ในกรณีดงักลา่วอาจมีผลกระทบ

ต่อสถานะทางการเงินของกองทนุรวม และอาจทําให้รายได้ในอนาคตไม่เป็นไปตามประมาณ

การท่ีคาดไว้  

5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงจะรับโอนหรือดําเนินการเพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงแรม จาก

กระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม หากผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงไมไ่ด้รับ

ใบอนุญาตเปิดโรงแรมหรือใบอนุญาตเปิดโรงแรมของผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงถูกยกเลิก

หรือไมม่ีการตอ่อาย ุจะมีผลกระทบในทางลบตอ่ผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วง กลา่วคือจะทําให้ ผู้

เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงไม่สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ และอาจเป็นผลให้ไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าและ/หรือสญัญาเช่าช่วงได้  

การท่ีผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วงไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและหน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าและ/

หรือสญัญาเช่าช่วงได้ จะเป็นเหตุเลิกสญัญาและกองทุนจะมีสิทธิท่ีจะเลิกสญัญาเช่าและ/หรือ

สญัญาเช่าช่วงได้  อนึ่ง จนกวา่กองทนุดําเนินการหาคูส่ญัญารายใหม่แทนผู้ เช่าและ/หรือผู้ เช่าช่วง 

และสามารถเจรจาตกลงกบัคู่สญัญารายใหม่ได้สําเร็จ กองทนุจะมีสิทธิในการเรียกร้องคา่เสยีหาย

ตามกฎหมายเน่ืองจากการผิดสญัญาและมีสิทธิบงัคบัหลกัประกัน ซึ่งหากกองทุนไม่สามารถใช้

บังคับหลกัประกันได้ตามขัน้ตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ข้างต้น หรือไม่

สามารถหาคู่สญัญารายใหม่เพ่ือมาบริหารทรัพย์สินท่ีลงทนุท่ีได้รับอนญุาตได้ภายในเวลาอนัควร 

หรือไมส่ามารถเจรจาตกลงกบัคูส่ญัญารายใหมใ่นสญัญาฉบบัใหมโ่ดยมีข้อกําหนดท่ีเป็นประโยชน์
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ต่อกองทนุได้ กระแสรายได้ของกองทนุอาจหยดุชะงกัหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่ง

มีนยัสาํคญัตอ่ผลประกอบการของกองทนุ 

ในกรณีท่ีต้องเลกิกองทนุรวมเน่ืองจากกรณีดงักลา่วข้างต้น เงินลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับคนืจะ

เป็นไปตามยอดเงินคงเหลือหลงัจากการชําระบญัชี ดงันัน้ ในกรณีดงักลา่วนีผู้้ ถือหนว่ยลงทนุจึง

อาจมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับเงินลงทนุคืนในจํานวนท่ีตํ่ากว่ามลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วยลงทนุ (ตํ่า

กวา่ 10 บาท) 

6) ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะเข้าทําสญัญาเช่า และ/

หรือสญัญาเช่าช่วง และ/หรือสญัญาจะซือ้จะขายกบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์หรือผู้ ให้สญัญา

แก่กองทนุรวม และ/หรือ สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารของกองทนุ

รวมเพ่ือประโยชน์ในการจัดหาจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม และผูกพันให้คู่สญัญา

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสญัญา  

อยา่งไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คูส่ญัญาอาจปฏิบตัิผิดสญัญาหรือเกิดเหตกุารณ์ใด 

ๆ อนัเป็นเหตแุห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นว่านี ้แม้กองทนุรวมจะมีสิทธิท่ีจะบอก

เลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย รวมตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าท่ีชําระไปแล้วก็

ตาม แต่เหตกุารณ์ท่ีคู่สญัญาผิดสญัญาดงักลา่ว ทําให้กองทนุรวมอาจไม่ได้รับผลประโยชน์

หรือบังคับการให้เป็นไปตามสญัญาตามท่ีกําหนดไว้ดงักล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้

เป็นไปตามสทิธิของกองทนุรวมตามข้อกําหนด หรือ คูส่ญัญาไมชํ่าระคา่เสยีหายตามท่ีกองทนุ

รวมเรียกร้อง ดงันัน้ กองทนุรวมจึงอาจต้องนําเร่ืองดงักลา่วเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรมโดยการ

ฟ้องร้องต่อศาล  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึง

ระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับชดเชย เยียวยา ต่อความ

เสียหายต่าง ๆ นอกจากนี ้ผลแห่งคดีขึน้อยู่กับคําพิพากษาของศาล และถึงแม้ศาลจะมีคํา

พิพากษาให้กองทุนรวมชนะคดี กองทุนรวมอาจประสบความยุ่งยากในการบงัคบัให้เป็นไป

ตามคําพิพากษาของศาล ผู้ ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนตาม

จํานวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไว้  

7) ความเสี่ ย งจากความเสียหายอัน เกิดจากการ ผิดคํา รับรองของ  เ จ้ าของ

อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 

เน่ืองจากการลงทนุของกองทนุรวมเป็นการลงทนุโดยการซือ้ และ/หรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์

จากเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ แม้วา่เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์จะได้ให้คํารับรองเก่ียวกบัทรัพย์สิน

ท่ีกองทนุรวมจะลงทนุไว้ในสญัญาจะซือ้จะขายอสงัหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่กองทนุรวมยงัคงมี

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดคํารับรองดงักลา่ว เช่น ทรัพย์สินดงักลา่วอยู่ในสภาพท่ีดี 

ไม่มีการชํารุด และ/หรือมีข้อบกพร่องใดๆ ท่ีเป็นสาระสําคัญอันเป็นผลให้ไม่สามารถใช้

ประกอบกิจการได้ตามปกติ หรือเอกสารสิทธิท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินดงักล่าวเป็นเอกสารท่ี

ออกมาโดยหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องโดยถกูต้อง แท้จริงและมีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย เป็น

ต้น ซึ่งอาจมีผลทําให้กองทนุรวมสญูเสียสิทธิในการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว ซึง่

ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่อตัราการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในท้ายท่ีสดุ  
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8) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาเช่าที่ดินที่ เช่าและ

อาคารที่เช่าได้ 

ในบางกรณีกองทนุรวมอาจไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีเช่าและ/หรืออาคารท่ีเช่าได้ไม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางสว่นเน่ืองจากท่ีดินท่ีเช่าและ/หรืออาคารท่ีเช่าถกูยึดหรืออายดัตามคําสัง่ศาล 

ผู้ให้เช่าถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ชัว่คราว หรือพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือสัง่ให้ล้มละลาย   

ซึง่ในกรณีดงักลา่วหากผู้ให้เช่าไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญาเช่า  กองทนุรวมมีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที และผู้ให้เช่าจะต้องชําระเงินหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ให้เช่าได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม ตลอดจนค่าขาด

ประโยชน์จากการท่ีกองทนุรวม ไมส่ามารถใช้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สนิท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาการ

เช่าท่ีเหลอือยูต่ามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า (โปรดดรูายละเอียดในสรุปสญัญา) 

9) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการกู้ยมืเงนิ 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการกู้ ยืมเงินตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดท่ีกําหนดไว้ใน

โครงการ กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงเกิดขึน้จากการกู้ ยืมเงินดังกล่าวได้ เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอตัราดอกเบีย้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน

ของกองทุนรวม ทําให้กองทุนรวมมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ รวมถึงกองทุนรวมอาจมีความ

เสี่ยงท่ีจะมีความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ลดลง และอาจสง่ผลกระทบตอ่

ความสามารถของในการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้กองทุนรวมจะใช้ความ

พยายามในการดําเนินการใดๆเพ่ือลดความเสี่ยงดงักลา่ว เช่น การป้องกนัความเสี่ยงจาการ

ผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ หรือ การขอขยายระยะเวลาการชําระหนี ้เป็นต้น อยา่งไรก็ดีในการ

ดําเนินการใดๆ ดงักลา่ว กองทนุรวมจะดําเนินการโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

เป็นสาํคญั 

 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

กองทนุรวม ไมม่ีคดคีวาม ข้อพิพาทในชัน้อนญุาโตตลุาการ หรือข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีมีนยัสาํคญัและเก่ียวข้อง

โดยตรงกบัธุรกิจของกองทนุรวม ท่ีบริษัทจดัการเช่ือวา่จะสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งร้ายแรงตอ่ธุรกิจ สถานทางการเงิน 

ผลการดําเนินการ และแนวโน้มการดําเนินการในอนาคต 

 

6. ข้อมูลสาํคัญอย่างอื่น 

 - ไมม่ ี

 

7. ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุน/กองทรัสต์เป็นผู้ออก 

7.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารที่กองทุน/กองทรัสต์เป็นผู้ออก 

7.1.1  ข้อมลูหนว่ยลงทนุ/หนว่ยทรัสต์ ให้ระบรุายละเอียดของเงินทนุโครงการมลูคา่ท่ีตราไว้จํานวนประเภทและ

ราคาของหนว่ยท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขายวนัแรก จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั(ถ้าม)ี มลูคา่ตอ่

หนว่ย ณ ปัจจบุนั 

   (1) เงินทนุโครงการ  :  26,200,000,000 บาท 

   (2) มลูคา่ท่ีตราไว้จํานวน :  10.00  บาทตอ่หนว่ย 
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   (3) ประเภทของหนว่ยลงทนุ  :  ระบช่ืุอผู้ ถือ 

   (4) ราคาของหนว่ยท่ีเสนอขาย  :  10.00 บาทตอ่หนว่ย 

   (5) ราคาเสนอขายวนัแรก :  10.00  บาทตอ่หนว่ย 

   (6) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั :  26,200,000,000 บาท 

   (7) มลูคา่ตอ่หนว่ย ณ ปัจจบุนั(ราคาพาร์) :  10.00     บาทตอ่หนว่ย 

7.1.2  ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ เช่น ราคาปิด(ณ สิน้ปี หรือวนัเปิดรอบบญัชี) ราคาสงูสดุ,ราคาตํ่าสดุ,มลูคา่ตาม

ราคาตลาด(Market Capitalization),มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่ปี(Trade Volume)และคา่ NAV ของ

กองทนุ ณ วนัต้นปีและวนัสิน้ปี เป็นต้น 

   ราคาปิดณ สิน้ปี  :  12.70  บาท/หนว่ย 

   ราคาสงูสดุ  :  12.80  บาท/หนว่ย 

   ราคาตํ่าสดุ   :  11.70  บาท/หนว่ย 

   มลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization)  :  33,274  ล้านบาท 

   มลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ตอ่วนั (Trade Volume)  : 63,656 บาท/วนัทําการ  

   คา่ NAV ของกองทนุ ณ วนัต้นปี ณ 31 ม.ค.59 :  11.1819  บาท/หนว่ย 

   คา่ NAV ของกองทนุวนัสิน้ปี ณ 31 ธ.ค. 59 : 11.1036    บาท/หนว่ย 

 

7.1.3 กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่หนว่ยลงทนุออกเป็นหลายชนิด(share class)ให้ระบรุายละเอียดของหนว่ย

ลงทนุแตล่ะชนิดท่ีมีสทิธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกตา่งกนั 

   -ไมม่ี- 

7.1.4 กรณีท่ีกองทนุรวมมีการลดทนุจดทะเบียน หรือลดมลูคา่หนว่ยลงทนุ ให้มีการระบรุายละเอียดเก่ียวการ

ลดเงินทนุจดทะเบียนทกุครัง้ โดยต้องมรีายละเอียดอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

   (ก) เหตแุหง่การลดทนุจดทะเบียน 

    -ไมม่ี- 

   (ข) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุท่ีลดแตล่ะครัง้ 

    -ไมม่ ี

   (ค) วนัปิดสมดุทะเบียนและวนัท่ีดําเนินการเฉลีย่เงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

    -ไมม่ี- 

7.1.5  กรณีท่ีกองทนุออกหลกัทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี(้เช่น หุ้นกู้  หรือ REIT BOND)ให้ลกัษณะสาํคญัของ

หลกัทรัพย์ดงักลา่ว เช่น ประเภท จํานวนมลูคา่ท่ียงัไมไ่ถ่ถอน วนัครบกําหนดไถถ่อน หลกัประกนั 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีเป็นสาระสาํคญั 

   -ไมม่ี- 

 

7.2 ข้อมูลหน่วยลงทุน ให้ระบุชื่อกลุ่มผู้ถอืหน่วยดังต่อไปนี ้พร้อมทัง้จาํนวนหน่วยที่ถอืและสัดส่วนการถอื

ครัง้ล่าสุด 

7.2.1    กลุม่ผู้ ถือหนว่ยสงูสดุ 10 รายแรก ระบจํุานวนหนว่ยและร้อยละเมื่อเทียบกบัหนว่ยท่ีลงทนุ 

 

รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 รายแรก 
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดับ ผู้ถอืหน่วย 

จาํนวน

หน่วย 

% ของ

ทัง้หมด 

1 บริษัท แอสเสท เวิรด์ ลเีฌอร์ จํากดั 865,000,000 33.02 

2 บริษัท ปณชยั พาณิชยการ จํากดั 519,007,500 19.81 

3  UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 441,738,500 16.86 

4  CLSA LIMITED 310,000,000 11.83 

5  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 280,000,000 10.69 

6  UBS AG SINGAPORE BRANCH 180,000,000 6.87 

7 บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 8,000,000 0.31 

8 บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน). 3,246,100 0.12 

9 นางสมุพร ไกรฤกษ์ 1,520,000 0.06 

10 บริษัท ไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 1,000,000 0.04 

 

 7.2.2 ผู้ ถือหนว่ยรายใหญ่ (ถือหนว่ยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุม่บคุคลเดียวกนั) 

ลาํดับ ผู้ถอืหน่วย 

จาํนวน

หน่วย 

% ของ

ทัง้หมด 

1 บริษัท แอสเสท เวิรด์ ลเีฌอร์ จํากดั  865,000,000 33.02 

2 บริษัท ปณชยั พาณิชยการ จํากดั 519,007,500 19.81 

3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 441,738,500 16.86 

4 CLSA Singapore Pte Limited 310,000,000 11.83 

5 UOB Kay Hian Private Limited 280,000,000 10.69 

 

 7.2.3 กลุม่ผู้หนว่ยรายใหญ่ของกองทนุ/กองทรัสต์โดยพฤติการณ์มอิีทธิพลตอ่การกําหนด นโยบายการจดัการ

หรือการดําเนินงานของบริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญั เช่น มีการสง่บคุลากรเข้าเป็น

กรรมการท่ีมอํีานาจจดัการ 

   -ไมม่ี- 

 

7.3  การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน / ลดทุน 

 

7.3.1 ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้    
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(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิท่ีไมร่วมกําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการประเมินคา่

หรือการสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประจํารอบ

ระยะเวลาบญัชีนัน้   

(2) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

การจา่ยเงินปันผลตาม (1)  ต้องไมทํ่าให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพ่ิมขึน้ในรอบระยะเวลา

บญัชี ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีท่ีมกีารจา่ยเงินปันผลนัน้   โดยกรณีท่ีบริษัทจดัการ 

ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลท่ีจะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุระหวา่งปีบญัชีมีมลูค่าตํ่า

กว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไมจ่่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไปจ่ายเงิน

ปันผลพร้อมกนัในงวดสิน้ปีบญัชี 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ เว้นแต่กรณี

ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.   สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตาม

กฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่ง

อ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้  

7.3.1.1 เง่ือนไข และวิธีการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(1)    ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียน

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล 

ตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่

บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใดเกิน

กวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกันนัน้ในสว่นท่ีเกินกว่า 1 

ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีท่ีระบุข้างต้น บริษัท

จดัการจะคํานวณหาจํานวนหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทุน

แต่ละรายท่ีอยู่ในกลุม่บคุคลนัน้   โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้

ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวน

หน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเงินปันผลท่ีไมอ่าจแจกจ่าย

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นสว่นดงักลา่วให้เป็น

รายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้รับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และใน
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ระหว่างท่ีกองทนุรวมยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปัน

ผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอ่ืนของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

เก่ียวข้องจะประกาศกําหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

(2) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หนว่ยลงทนุท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเป็นบคุคลตามข้อ 8.1 (ก)  

บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่า         

ร้อยละ 50 ของจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีท่ีระบุข้างต้น  บริษัท

จดัการจะคํานวณหาจํานวนหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทุน

แต่ละรายท่ีอยู่ในกลุม่บคุคลนัน้   โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้

ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคํานวณ (ยอดรวมของจํานวน

หนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิในการได้รับเงินปันผลของกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะไมเ่กินร้อยละ 50 ของ

จํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเงินปันผลท่ีไม่อาจแจกจ่าย

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นสว่นดงักลา่วให้เป็น

รายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้รับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว และใน

ระหว่างท่ีกองทนุรวมยงัมิได้ดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปัน

ผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินส่วนอ่ืนของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

เก่ียวข้องจะประกาศกําหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน    

หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเป็นบริษัทจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 8.1 (ข)                     

ในช่วงระยะเวลาท่ีบคุคลดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุท่ีรับไว้ตามสญัญารับประกนัการจดัจําหนา่ย

หน่วยลงทนุ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนบัแตว่นัท่ีรับหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนัน้ 

(4) ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการกองทนุรวมว่าผู้ ท่ีเคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิ

การเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกัน

ของบุคคลดงักล่าวถือหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อ (1) โดยอนโุลม  

(5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  

1.  ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  

2.  ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มี

ประกาศดงักลา่วไว้ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ  

3.   สง่หนงัสอืแจ้ง ผู้ ถือหนว่ยท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ย ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

และผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์ 



 

60 

 

(6)  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือ เป็นเช็ค

ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุ  

(7)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิเรียกร้อง

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไมนํ่าเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้

เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชน์ของกองทนุรวม 

 

7.3.1.2  การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม   

(1) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีสภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี ้ บริษัทจดัการจะ

ใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาจ่ายสภาพคลอ่งสว่นเกินดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยการลดเงินทนุ

จดทะเบียนของกองทนุรวมเทา่นัน้   

(ก)   เงินลงทนุท่ีได้รับจากการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมรัพย์ (ไมร่วมกําไร) 

(ข)   มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ลดลงจากการ

ประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ  

(ค)   กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีซึง่ทยอยตดัจ่าย   

(2) ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะลดเงินทุนโดยการลดมลูค่าหน่วยลงทุน และ

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้    

(ก)  บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะใช้ดลุยพินิจในการลดเงินทนุจดทะเบียน 

(ข) ดําเนินการเฉลีย่เงินคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการ

โอนหนว่ยลงทนุ  ทัง้นี ้เงินท่ีเฉลีย่คืนดงักลา่วมิให้หกัออกจากกําไรสะสมของกองทนุรวม   

(ค)  ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสํานักงานภายในห้าวันทําการนับแต่วันท่ี

ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามแบบท่ีจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ

สาํนกังาน  

(ง)   จัดให้มีข้อมูลเก่ียวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครัง้ของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท

จดัการกองทนุรวมและรายงานประจําปีของกองทนุรวม  เพ่ือให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบได้  โดย

ข้อมลูดงักลา่วต้องมีรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) เหตแุหง่การลดเงินทนุจดทะเบียน  

(2) จํานวนเงินทนุจดทะเบียนและจํานวนเงินทนุจดทะเบียนตอ่หนว่ยลงทนุ 

 ท่ีลดในแตล่ะครัง้  

(3) วนัปิดสมดุทะเบียน และวนัท่ีดําเนินการเฉลีย่เงินคืนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 

  

 

 เงื่อนไขเพิ่มเติม:             

สําหรับเง่ือนไขของ “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ข้างต้น เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ 

กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 
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7.3.2  ประวตักิารจา่ยเงินปันผล การจา่ยเงินคืนทนุ ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี (ถ้าม)ี 

 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 

ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

ครัง้ที่ ผลการดาํเนินงานงวด 
เงนิปันผล วันปิดสมุด

ทะเบียน 
วันจ่ายเงนิปันผล 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

1 26 พ.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57 880,320,000 0.336 2 มี.ค. 58 16 มี.ค. 58 

2 1 ม.ค. 58 – 31 มี.ค. 58 330,120,000 0.126 2 มิ.ย. 58 15 มิ.ย. 58 

3 1 เม.ย. 58 – 30 มิ.ย. 58 222,700,000 0.085 31 ส.ค. 58 14 ก.ย. 58 

4 1 ก.ค. 58 – 30 ก.ย. 58 235,800,000 0.090 30 พ.ย. 58 16 ธ.ค. 58 

5 1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58 524,000,000 0.200 29 ก.พ. 59 14 มี.ค. 59 

6 1 ม.ค.59-31มี.ค.59 429,680,000 0.164 31 พ.ค.59 14 มิ.ย.59 

7 1 เม.ย.59-30มิ.ย.59 272,480,000 0.104 31 ส.ค.59 15 ก.ย.59 

8 1 ก.ค.59-30 ก.ย.59 337,980,000 0.129 30 พ.ย.59 15 ธ.ค.59 

9 1 ต.ค.59-31 ธ.ค.59 379,376,000 0.1448 28 ก.พ.60 15 มี.ค.59 

 

ประวัติการลดทุน 

ครัง้ที่ 

ผลการ 

ดาํเนินงาน

งวด 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 

ก่อนการลดเงนิทุน 

จาํนวนเงนิทุน 

จดทะเบียนที่ลด 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 

หลังการลดเงนิทุน 
วันปิดสมุด 

ทะเบียน 

วันจ่าย 

เงนิลดทุน 
จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

- - - - - - - - - - 

 

เหตุแห่งการลดเงนิทุนจดทะเบียน    - 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 บริษัทจัดการ/ผู้จัดการกองทรัสต์ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 เลขทะเบียนบริษัท 010754000373 

 เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  

 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

 กรุงเทพมหานคร 10120   

       โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 

 

8.1.1 Organization Chart / Management Structure 
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๏ รายชื่อผูถื้อหุน้  ณ วนัท่ี 21 ตลุาคม 2559  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  99.99%  

 

๏ คณะกรรมการบริษทั  

1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์           ตําแหนง่     ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นางสมุาล ีสขุสวา่ง                  ตําแหนง่     กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นาย ทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์  ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นาย ธวชั  อยูย่อด                    ตําแหนง่     กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นางดนชุา  ยินดีพิธ                 ตําแหนง่     กรรมการและประธานคณะกรรมการครวจสอบ 

6. นายวเิชียร  ศิริเวชวราวธุ          ตําแหนง่     กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

7. นางชวินดา หาญรัตนกลู       ตําแหน่ง    กรรมการผู้จดัการ  

 

 

   

๏ คณะผู้บริหาร 

1. นางชวินดา หาญรัตนกลู    ตําแหนง่     กรรมการผู้จดัการ  
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2. นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ          ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  

ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1   

3. นายวีระ วฒุิคงศิริกลู          ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส   

ผู้บริหารสายงานจดัการลงทนุ  

4. น.ส. หสัวรา แสงรุจิ            ตําแหนง่     รองกรรมการผู้จดัการ   

ผู้บริหารสายงานกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  

5. น.ส.ดารบษุป์   ปภาพจน์   ตําแหนง่      รองกรรมการผู้จดัการ 

 ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 

6. นางเพ็ญศรี มีสขุสบาย       ตําแหนง่      รองกรรมการผู้จดัการ  

ผู้บริหารสายงานปฏิบติัการ 

 

๏ ผู้จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์  

• ชวนิดา หาญรัตนกูล, CFP 

กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัทหลกัทรัพย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 

 

จาํนวนปีที่ประกอบอาชพีในสาขานี ้/ ในบริษัทนี ้ 28 ปี/6 ปี 

การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ใบอนญุาตวชิาชีพนกัวางแผนการเงินไทย (CFP) / ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

และผู้จดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

คุณสมบัตหิลกั - กําหนดนโยบาย ควบคมุ และรับผิดชอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และกองทนุสว่น

บคุคล ให้สอดคล้องกบันโยบายของธนาคารกรุงไทย และเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- ศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุ และสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ลงทนุท่ีเหมาะสม และยื่นขอ

อนมุตัิจดัตัง้กองทนุ ตอ่ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรวมถงึการดแูลการบริหาร

กองทนุให้เป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกฎกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ประสบการณ์  2557–ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, บลจ.กรุงไทย 

                          2553 – 2557 รองกรรมการผู้จดัการ, กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุสว่นบคุคล, บลจ.กรุงไทย  

                        2543 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส ,  ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ,    

บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

                      2542 – 2543 ผู้ อํานวยการอาวโุส,  ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิซ์ ภทัร จํากดั 

                      2538 – 2542 ผู้ อํานวยการอาวโุส , ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล, บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จํากดั 

(มหาชน)  

                        2533 – 2538  รองผู้ อํานวยการ (ผู้จดัการกองทนุสว่นบคุคล), ธนาคารซติีแ้บงค์ เอ็น.เอ กรุงเทพ  

การศึกษา     2529  ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (เอก : เศรษฐศาสตร์) ,University of Missouri Columbia, USA  
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                      2526  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  

การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบนั   กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

และกองทนุสว่นบคุคล , บลจ.กรุงไทย  

 

ไพรัช มิคะเสน 

ตําแหนง่ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์ จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สญัชาติ ไทย 

 

จาํนวนปีที่ประกอบอาชพีในสาขานี ้/ ในบริษัทนี ้ 19 ปี/6 ปี 

การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

คุณสมบัตหิลกั -รับผิดชอบงานบริหารกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ พร้อมทัง้นําเสนอลกูค้าถึงแนวทางการจดัตัง้กองทนุรวมทนุ

รวมอสงัหาริมทรัพย์(กอง 1) กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานและกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์

(REIT) ,ศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้กองทนุ และสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ลงทนุท่ีเหมาะสม และยื่น

ขออนมุตัิจดัตัง้กองทนุ ตอ่ สนง.กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรวมถึงการดแูลการบริหาร

กองทนุให้เป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกบัประกาศและเกฎกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ประสบการณ์  2556 - ปัจจบุนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้าง   

พืน้ฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

  2553 – 2556      ผู้ อํานวยการอาวโุส, ผู้จดัการกองทนุ ,ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุ   

โครงสร้างพืน้ฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการ กองทนุกรุงไทย 

  2547 – 2553      ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ ,ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, บลจ. ไอเอ็นจี 

  2546 – 2547      ผู้จดัการพฒันาธุรกิจ, ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

  2542 – 2546      เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือ, ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

การศึกษา   2540   ปริญญาโท : MS. Finance (สาขาวชิาการเงิน), University of Colorado at Denver, 

2539   ปริญญาโท :  บริหารธุรกิจ (เอก : การเงิน) , University of Denver 

2536   ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ  (เอก : การธนาคาร) , จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การปฏิบัตหิน้าที่ในปัจจุบนั    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ผู้จดัการกองทนุ ,ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุ 

โครงสร้างพืน้ฐาน, บมจ.หลกัทรัพย์จดัการ กองทนุกรุงไทย 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุนรวมให้เป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้ 

1) การบริหารกองทนุรวม  

1.1) จดัการกองทนุรวมให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ข้อผูกพนัระหว่างบริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบตัิหน้าท่ีตามบทบญัญัติในมาตรา125 

และข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด  
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1.2) จัดให้มีข้อผกูพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผู้ ด ูแลผลประโยชน์ และ

หนังสือชี ช้วน โดยมีสาระสําค ัญไม่ต ่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสญัญา และร่างหนังสือชีช้วน ท่ีผ่านการ

พิจารณาจากสํานกังาน และดูแลให้ข้อผูกพนัและโครงการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยในกรณีท่ี

ข้อกําหนดในข้อผูกพนัหรือโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้

บริษัทจดัการดําเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไขข้อผกูพนัและโครงการโดยไมช่กัช้า 

1.3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนงัสือชีช้วนท่ีเป็นปัจจุบนัและรายละเอียดของโครงการตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริษัทจัดการจัดส่ง

หนังสือชีช้วนให้สาํนักงานไม่น้อยกว่า 1 วนัทําการก่อนการเร่ิมจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสือ

ชีช้วนให้แก่ประชาชน และให้จดัสง่เอกสารดงักลา่วผา่นระบบรับและเผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืชี ้

ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) 

ของสํานกังานด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูดงักลา่ว ให้บริษัทดําเนินการให้ข้อมลูท่ี

จดัสง่นัน้มีข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัโดยไมช่กัช้าและให้กระทําผา่นระบบงานข้างต้นด้วย 

(ข)  ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัให้มีการแจกจ่ายข้อมูลท่ีเป็น

สาระสําคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้แก่ผู้ ลงทุนอย่างเพียงพอสําหรับ

ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดโครงการ ให้บริษัทเตรียมไว้เพ่ือให้ผู้ลงทุนตรวจดูหรือร้องขอได้ 

ทัง้นี ้ข้อมลูดงักลา่วต้องเป็นปัจจบุนั 

 (ค)  เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน

ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เพื่อให้ประชาชนสามารถ

ตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีท่ีหน่วยลงทนุของกองทนุ

รวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการบริษัท

จดัการจะดําเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบไม่เกินกว่า 3 

วนัทําการถดัจากวนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวนัท่ี

ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้จนกวา่จะเลกิกองทนุรวม 

1.4) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะตัง้บริษัทจดัจําหนา่ยหนว่ยลงทนุเป็น          ผู้ ทําหน้าท่ีในการจดัจําหนา่ย

หน่วยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุดงักลา่วต้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของ ผู้ ให้

เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีกองทนุรวมจะลงทนุในลกัษณะของการเป็นบคุคล

เดียวกนั 

1.5)  นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การหาผลประโยชน์ การซือ้ เช่า 

จําหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย สัง่โอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิน

อ่ืนท่ีลงทนุไว้ ตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยจะต้องเป็นไป

ตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ด้วย  

1.6) ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือจํานวนอ่ืนใดท่ี
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สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.7)  ดําเนินการเพ่ิมหรือลดจํานวนเงินทนุของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และ/

หรือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.8)  จดัสรรผลกําไรของกองทนุรวมเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด

ไว้ในโครงการ และเป็นไปตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.9) จดัให้มีการประเมินคา่ทรัพย์สนิตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.10) จดัให้มีการประกนัภยัของกองทนุรวมตามข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

1.11) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์   ตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.12)  สง่มอบเอกสารหลกัฐานและข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นต้องใช้ในการประเมินคา่หรือสอบทานการ

ประเมินคา่ตามท่ีบริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิร้องขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้  

 (1)   บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการสํารวจ

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมได้มาจากการลงทนุเพ่ือการประเมินคา่ 

 (2)  ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพ

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมได้มาจากการลงทนุตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

1.13) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ54   

1.14) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือ วิธีจดัการกองทนุรวม ตามข้อกําหนด เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ ท่ี

ระบไุว้ในโครงการ  

1.15) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจกระทําได้ภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย  

1.16)  ปฏิบตัิการอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

โดยรวมภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นีจ้ะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย

หลกัทรัพย์  และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

1.17)  ดําเนินการเลกิกองทนุรวม ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

 

 

2)  การรับและจ่ายเงินของกองทนุรวม  

จดัให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอ่ืนใด ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

3)  การแตง่ตัง้บคุคลใดๆเพ่ือการจดัการกองทนุรวม 

3.1)  จดัให้มีคณะกรรมการลงทนุ (ถ้ามี) 

3.2)   แตง่ตัง้บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือทําหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้   
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(3..2.1)   ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือทําหน้าท่ีตดัสนิใจลงทนุหรือจําหนา่ยไปซึง่

อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

(3.2.2)   ผู้จดัการกองทนุรวมเพ่ือทําหน้าท่ีตดัสินใจลงทนุหรือจําหนา่ยไปซึ่งทรัพย์สนิตามข้อ 4.2 เพ่ือ

การบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายช่ือผู้จัดการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ของ

บริษัทไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการของบริษัท  

3.3)  แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย

คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของ

กองทนุรวม และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนด

ไว้ในโครงการ ทัง้นีโ้ดยได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.4)  แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตวันายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และแต่งตัง้

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการ

แตง่ตัง้ดงักลา่วให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.5)  แตง่ตัง้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สิน ทัง้นีบ้ริษัทประเมินคา่ทรัพย์สินดงักลา่วนัน้จะต้องอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.6)  แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว จะต้องมีคุณสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.7) แตง่ตัง้ท่ีปรึกษา(ถ้ามี) ท่ีทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการและ/หรือกองทนุรวม  

3.8)  แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวม ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีด ังกล่าวจะต้องมีค ุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองหลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 

รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม และแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีอ่ืนท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจ้งการแต่งตัง้ดงักล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบ  

3.9) แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีกองทนุรวมเพ่ือทําหน้าท่ีรวบรวม แจกจา่ยทรัพย์สนิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและหน้าท่ีอ่ืนๆ 

ท่ีจําเป็นเพ่ือให้การชําระบญัชีเสร็จสิน้ เมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุรวม  

3.10)  แต่งตัง้บคุคลอ่ืนใดเพ่ือทําหน้าท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุรวม อาทิเช่น ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง ผู้ เช่ียวชาญต่างๆ 

ผู้จดัทําประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดแูลรักษาความสะอาดสถานท่ี ผู้ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น  

4)  การดําเนินการอ่ืนๆ  

4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

4.2) ยื่นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีท่ีหลกัฐานดงักลา่วสญู

หายหรือถกูทําลาย  
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4.4)  ดําเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและนําทรัพย์สินของ

กองทนุรวมไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   

4.5) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

4.6) จัดทําบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจดัทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้

ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศกําหนด  

4.7) คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามประกาศ

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

4.8) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ี

คํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุตามข้อ (4.7) อนัมีผลกระทบต่อทรัพย์สนิ

ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั  

4.9) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะด้านการ

ลงทนุ ตลอดจนมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  รวมทัง้จดัทํารายงานของกองทนุรวมทกุ

สิน้ปีการเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีการเงิน 

4.10) จัดส่งสําเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยสําเนาเอกสาร

หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั และให้สาํนกังานภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน

ดงักลา่ว 

4.11)  จดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยพลนั เมื่อมีการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิ

การเช่า  

(1) เอกสารท่ีแสดงกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์  และสญัญาซือ้ เชา่ รับโอนสทิธิ

การเช่า  หรือให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ แล้วแตก่รณี 

(2)    สญัญาเป็นหนงัสอืท่ีแสดงการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วด้วย 

4.12) จดัสง่สาํเนาสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ดแูลผลประโยชน์   

(1) สญัญาแต่งตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําสญัญาหรือนบัแต่วนั

แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิก่อนการแตง่ตัง้ผู้ดแูล

ผลประโยชน์ แล้วแตก่รณี 

(2)  สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสญัญาแต่งตัง้ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ภายใน  5 

วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญาดงักลา่ว 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สัง่ให้ผู้มีหน้าท่ีต่างๆ ตามสญัญาแต่งตัง้ อาทิเช่น ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ท่ี

ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดทํารายงานต่างๆ และ/หรือดําเนินการต่างๆ ตามท่ี
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ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้มี

อํานาจตามกฎหมายร้องขอ  

4.14) จดัสง่หนงัสือสรุปข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัการลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีลงทุนหรือ

จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ รวมทัง้จดัให้มีข้อมลูที่เป็นสาระสําคญั

ดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทและสํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในสบิ

ห้าวนันบัแต่วนัท่ีลงทนุหรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เพื่อให้ผู้ลงทนุ

สามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสือสรุปข้อมลูจะมีสาระสําคญัตามท่ีประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด 

เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัท

จัดการกองทุนรวมจะจดัส่งหนงัสือสรุปข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญัตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แทนการ

จัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ภายในวันทําการถัดจากวันซือ้ เช่า จําหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม หรือภายในกําหนดเวลาอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

4.15) ดําเนินการขาย / จําหนา่ย / จ่าย /โอน ทรัพย์สนิบางสว่นหรือทัง้หมดของกองทนุรวม ตามท่ีเห็นสมควร  

4.16) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน  ๆตามกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 

8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

   -ไมม่ี- 

 

8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัสต ี

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั(มหาชน)   

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 10120  

   โทรศพัท์ 02-296-3582 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  

ผู้ดแูลผลประโยชน์มี หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องแห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของ

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตัิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน

โดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที 

 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวม หรือไมป่ฏิบตัิตาม

หน้าท่ีตามมาตรา 125 และข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทํารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด

และสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้หรือมี

เหตอุนัควรท่ีจะรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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(3) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่า

สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

หรือเมื่อได้รับคําสัง่จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท

จดัการ 

(ข) ทกุหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายท่ี

เกิดจากการตรวจสอบทรัพย์สนิจะถือเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวม 

(5) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม

ความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเ ร่ิมดําเนินการตรวจตราสภาพ

อสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์พบว่า

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมชํารุดบกพร่องอยา่งเป็นนยัสาํคญั 

(7) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามี

เหตกุารณ์หรือการเปลีย่นแปลงใด ๆ เกิดขึน้ อนัมีผลกระทบต่อมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือมูลค่า

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(8) ตรวจสอบการลงทนุหรือจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม

ให้เป็นไปตามโครงการและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมท่ีรับฝากไว้รวมทัง้จัดทํา

บญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(10) รับรองวา่การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม

ถูกต้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดย

ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลจากรายงานท่ี

บริษัทจดัการจัดทําและได้รับรองรายงานดงักล่าวเอง หรือท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการวา่จ้างและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ลงนามรับรองความถกูต้อง

ของรายงานดงักลา่ว มาใช้ประกอบการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิได้ 

(11) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทนุรวมในรายงานของกองทนุรวม 

(12) มีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีกําหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทุนรวม  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั(มหาชน)   

เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3  

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 02-296-3582 
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เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์   

(ก) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญา

แต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้คู่สญัญาฝ่ายท่ีจะเลิกสญัญาบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ข) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีหรือความ

รับผิดชอบตามท่ีตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้

ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น

เวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(ค) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้

สอดคล้องกบัประกาศคําสัง่ ระเบียบและข้อบงัคบัดงักลา่ว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์  และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่

ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลา

ไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(ง) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกิน

กวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหนว่ยลงทนุท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เรียกร้องให้มีการ

เปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(จ) ในกรณี ท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ  ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหริมทรัพย์  

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน  

นับตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไข ดังกล่าวให้สํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้  

 ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดงักลา่ว 

บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อ

ได้รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทัง้ นี เ้ ว้นแต่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอ่ืน  

(ฉ) หากผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนรวมไปเปิดเผยโดยมิชอบ บริษัทจัดการสามารถบอกเลิก

สญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์นีไ้ด้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อย

กว่า 15 วนั โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสียหายให้แก่
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บริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทจดัการต้องติดตอ่

กบับคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นผู้ดแูลผลประโยชน์ด้วย   

(ช) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นคําร้องตอ่ศาลหรือหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในสว่นท่ีเก่ียวกบัผู้ดแูล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ก) เพ่ือเลิกกิจการหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีคล้ายคลึงกัน หรือ (ข) 

เพ่ือฟืน้ฟกิูจการ ประนอมหนี ้หรือผอ่นผนัการชําระหนี ้จดัการทรัพย์สนิ ชําระบญัชีเลกิกิจการ 

หรือร้องขออ่ืนใดท่ีคล้ายคลงึกนั ภายใต้กฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบั

ตา่งๆ  บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นีไ้ด้ทนัที 

(ซ) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของผู้ดแูลผลประโยชน์วา่

มีความผิดหรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการทราบหรือประกาศเป็น

การทัว่ไป บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์นีไ้ด้ทนัที 

ในทกุกรณีการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

เนื่องจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุรวมต้องมี

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 13.2 เงื่อนไขการเปลี่ยน

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมต่อไปอยา่ง

สมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดแูล

ผลประโยชน์รายใหม่หรือตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการ

ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็น เพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รายใหมจ่นเสร็จสิน้ และภายในเวลาอนัสมควรท่ีสามารถทํางานได้ตอ่เน่ือง 

 
8.4 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

   นางชวินดา  หาญรัตนกลู 

   นายไพรัช   มิคะเสน 

   นางสาวอชัญา  เอ่ียมไพบลูย์ 

 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

 คณะกรรมการลงทนุมีหน้าท่ีในการตดัสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉยัเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหาร 

กองทนุรวม ดงันี ้ 

(1)  พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า ให้เช่า จําหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่งอสงัหาริมทรัพย์หรือ

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  

(2)  ดําเนินการอ่ืนใดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดักับประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทัง้ท่ีมีอยู่แล้ว

และท่ีจะมีขึน้ในภายหน้า  

(3)  คณะกรรมการลงทนุทกุทา่นจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชมุเป็นความลบั และไมนํ่าไป

เปิดเผยให้บคุคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีมิใช่ประโยชน์ของกองทุนรวม 

เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีได้ถูก

เปิดเผยให้ผู้ลงทนุทัว่ไปทราบแล้ว 
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(4)  คณะกรรมการลงทุนจะต้อง พิจารณา ตดัสินใจ ในเร่ืองใดๆ ด้วยความโปร่งใส สจุริต และ

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ท่ีมีอยู่แล้วและจะมีขึน้ใน

ภายหน้า 

 

 

8.5    ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลต่อไปนี ้

   - ผู้สอบบญัชี 

    บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

    เลขท่ี 1  อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51  

    ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

    โทรศพัท์ 02-677-2000 

  

   - นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ/หนว่ยทรัสต์ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 เลขทะเบียนบริษัท 010754000373 

 เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชัน้ 32  

 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  

 กรุงเทพมหานคร 10120   

   โทรศพัท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 

   - บริษัทประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

 บริษัท ทีเอพี แวลเูอชัน่ จํากดั 

 121/101 ชัน้ 37 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ 

 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท์0-2642-2712-15, 0-2641-3631-35 

 โทรสาร.0-2642-2711 

      

   -  ท่ีปรึกษากองทนุ/กองทรัสต์(ถ้าม)ี 

    -ไมม่ี- 

 

8.6 ประวัติการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

8.6.1 ประวตัิการถกูลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ ของบริษัทจดัการ/ผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้จดัการกองทนุในช่วง 5 ปี

ท่ีผา่นมา เน่ืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ฯ (เฉพาะความผิดตามมาตรา 125 , มาตรา 126, มาตรา 129) 

 -ไมม่ี   
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8 .6.2 ประวตัิการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทจัดการ

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  

 -ไมม่ี 

 

9.การกาํกับดูแลกจิการ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใต้

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในสว่นของการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท บริษัทมี

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นผู้

กํากบัดแูลกิจการของบริษัทโดยรวม ตลอดจนกองทนุรวมมีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมท่ีเป็นผู้ กํากบัดแูลการจดัการ

กองทนุให้เป็นไปตามโครงการกองทนุ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีสาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตังิานท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการ

ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 

9.1     นโยบายกาํกับดูแลกิจการของกองทุน 

 บริษัทให้ความสาํคญักบัการกํากบัการจดัการกองทนุ โดยคณะผู้จดัการกองทนุจะปฏิบตังิานภายใต้คูม่ือปฏิบตัิ

ของงายของฝ่ายงาน ซึง่จะคลอบคลมุเร่ืองตา่งๆตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน่ การตรวจสอบรายได้ การอนมุตัเิบิกคา่ใช้จา่ย 

การจา่ยปันผล การตรวจสอบทรัพย์สนิประจําปี การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ย เป็นต้น โดยคณะผู้จดัการกองทนุจะมีการสอบ

ทานกนัภายในฝ่ายงานในชัน้หนึง่ และสาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานอาจจะสุม่สอบทานการปฏิบตังิานอีกชัน้หนึง่ 

นอกจากนีค้ณะผู้จดัการกองทนุและสาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจะมีการประชมุติดตามความเคลือ่นไหวท่ี

สาํคญัของการจดัการกองทนุ การ update กฎ ระเบียบใหม่ๆ เพ่ือให้การจดัการกองทนุเป็นไปตามโครงการกองทนุอยา่ง

เคร่งครัด ตลอดจนในการบริหารจดัการกองทนุจะอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการลงทนุของบริษัทในภาพรวม 

และหากมกีารตรวจสอบพบข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงาน สาํนกักํากบัดแูลการปฏิบตัิจะเสนอเร่ืองถึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทเพ่ือวินิจฉยัสัง่การให้มีการปรับปรุงแก้ไข  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 -ไม่มี 

9.3 การประชุมคณะกรรมการ(กรณีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) 

 -ไม่มี 

9.4      การดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในกองทนุ โดยกําหนดให้ 

กรรมการ ท่ีปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน มีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิตามแนวนโยบายนีอ้ยา่งเคร่งครัด พร้อมกนันีบ้ริษัท

ได้กําหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ(Insider trading) ดงันี ้

  บริษัทกําหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูภายใน     ของกองทุน

ในพืน้ท่ีห้องปฏิบตัิงานของ access person  

  ควบคมุดแูลให้มีระบบการจดบนัทกึการเข้าออกพืน้ท่ีหวงห้าม (Access Control) และจดัเก็บ         

ข้อมลูดงักลา่วอยา่งน้อย 6 เดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 
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  การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุท่ีอยูร่ะบบคอมพิวเตอร์สว่นกลาง ให้ถือ     ปฏิบัติตาม

ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุท่ีจดัเก็บในรูปเอกสารสิง่พิมพ์ บริษัท         

กําหนดให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานในหนว่ยงาน access person 

  บริษัทกําหนดให้มีการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่สือ่สารในห้องปฏิบตัิงานของ access     person  

  การติดตามการตรวจสอบการปฏิบตัติามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตัิของพนกังาน      

ดงันี ้

  สํานกัตรวจภายในมีหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานมีการปฏิบตัิตามระเบียบจรรยาบรรณ 

insider trading ,ระเบียบการป้องปราบการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทุน(insider trading) รวมถึง

ตรวจสอบให้มีการปฏิบตัิตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ระเบียบการเข้าออกในพืน้ท่ีควบคมุ 

3. ระเบียบควบคมุการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน เป็นต้น 

4. นอกจากนัน้มีหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือค้นหาการร่ัวไหลของข้อมลูให้แก่บคุคลภายนอก เช่น  

4.1 สุม่ตรวจสอบข้อมลูการติดตอ่สนทนาของกลุม่ access person 

4.1 สุม่ตรวจสอบข้อมลู log file  

4.3 สุม่ตรวจสอบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุในลกัษณะท่ีถ่ีเกินความจําเป็น(churning) หรือเกินกวา่

อตัราสว่นท่ีคณะกรรมการจดัการลงทนุ(IC)กําหนด 

4.4 สุม่การซือ้ขายกองทนุท่ีผิดปกติและเน้นตรวจสอบรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบคุคลท่ี

เก่ียวข้องกบัพนกังาน 

4.5 หากสํานักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติการณ์ว่ามีการใช้ข้อมูลภายในกองทุนให้รายงาน

กรรมการผู้จดัการทราบ เพ่ือพิจารณาตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ดงักลา่วเพ่ือหาข้อสรุป ทัง้นี ้

หากสรุปวา่พนกังานมีการใช้ข้อมลูภายในของกองทนุจริงให้รายงานสาํนกังานทราบโดยทนัที รวมทัง้จดัเก็บ

เอกสารหลกัฐานให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้ 

  สํานกักํากบัดแูลการปฏิบตัิงานมีหน้าท่ีทบทวน ปรับปรุงและประเมินประสทิธิภาพของระบบ Chinese 

wall นโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตัิของพนกังาน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานข้อบกพร่องให้

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
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9.5 การพิจารณาตดัสนิใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน/กองทรัสต์ 

ขัน้ตอนในการวเิคราะห์และประเมินผู้ เช่า ดงันี ้

1. ก่อนจดัตัง้กองทนุฯ :  พิจารณา 2 ข้อหลกัคือความสามารถในการบริหารโรงแรม  และความสามารถในการ

ชําระคา่เช่าของผู้ เชา่  ดงันี ้

1.1 ความสามารถในการบริหารโรงแรม : โดยการบริหารโรงแรมในกองทนุฯนี ้ผู้ เช่า (SPV) จะ

แตง่ตัง้ Chain ผู้บริหารโรงแรม เช่น  Meridien S.A. , Banyan Tree Hotel Resorts Pte, Ltd ,  Hilton 

International Management Corporation  ซึง่เป็นผู้บริหารโรงแรมท่ีมีประสบการณ์และมช่ืีอเสยีง  

1.2 ความสามารถในการชําระคา่เชา่ของผู้ เชา่ ซึง่ขึน้อยูก่บัผลการดําเนินงานของแตล่ะโรงแรมเป็น

หลกั ซึง่ได้ผา่นขัน้ตอนการพิจารณาจากข้อ 1 มาแล้ว โดยผู้เชา่ทัง้ 2 รายได้วางเงินสด และหนงัสอืคํา้

ประกนัท่ีออกโดยธ.พาณิชย์ ให้กบักองทนุฯเพ่ือเป็นหลกัประกนัคา่เชา่ขัน้ตํา่ 

2. ภายหลงัจดัตัง้กองทนุฯ: ติดตามรายได้และคา่ใช้จา่ยรายเดือนด้วยการพิจารณา Report ผลการดาํเนินงาน

จากผู้ เช่า  

 

9.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์(นโยบาย ปัจจัยและกระบวนการในการคดัเลือก) 

-ไมม่ี- 

9.7 การติดตามดูแลการปฏิบตัิงานผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์/ผู้บริหารทรัพย์สิน 

-ไมม่ี- 

9.8 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน/กองทรัสต์ 

9.8.1 ตรวจสอบรายได้ให้เป็นไปตามสญัญาเช่า  

9.8.2 ควบคมุคา่ใช้จ่ายให้เป็นไปตามโครงการการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการ

เช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ 

9.8.3 ให้ดําเนินการภายใต้งบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนมุตัจิาก

คณะกรรมการกองทนุ 

9.8.4 ตรวจตราทรัพย์สนิของกองทนุเป็นประจําทกุปี และ Surprise check 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9.9 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ/ผู้จัดการทรัสต์ 

- คา่ธรรมเนียมการจดัการอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คา่ธรรมเนียมการจดัการ จํานวน 

5,350,000 บาท 

- คา่นายทะเบียน ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คา่นายทะเบียนจํานวน 

.........-.......... บาท                                                                           

9.10     การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วย 

 บริษัทให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้หน่วยลงทุนและกําหนดมาตรการในการเปิดเผย

สารสนเทศทัง้ท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไมใ่ช่ทางการเงินให้ถกูต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีกระบวนการสอบ
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ทานภายในก่อนการเปิดเผยข้อมลู ซึ่งเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ

และเวบไซต์ของบริษัท 

 

9.11  การประชุมผู้ถอืหน่วย 

ในการจดัให้มีประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการ ดงันี ้

1 เหตใุนการจดัให้มีการประชมุ 

 (1) เมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีการบริหารจดัการกองทนุรวมในเร่ืองใดๆ ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุของกองทนุรวม 

(2) เมื่อมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหนว่ยลงทนุ

ท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

2 วิธีการในการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทุนเพ่ือ

ขอมติก็ได้  

สาํหรับองค์ประชมุ วิธีการลงมติ และผลการนบัมติ ให้เป็นไปท่ีกําหนดไว้ในโครงการหรือสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.กําหนด 

9.12 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 -ไมม่ี- 

9.13 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

   (1)   คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

  สาํหรับรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน  

723,500  บาท 

(2) คา่บริการอยา่งอ่ืน (non-audit fee) 

         -ไมม่ี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9.14  กรณีการปฏิบัตหิลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ(ถ้ามี) 

  -ไมม่ี- 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1  นโยบายภายรวม 

โดยภาพรวม   กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ยงัไมม่ีนโยบายเร่ืองความ   

รับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน แตผู่้ เช่าของกองทนุได้มีการดแูลสงัคม และชมุชนโดยผา่นผู้บริหาร

โรงแรม   

10.2 การดาํเนินงาน 

 -ไมม่ี- 

10.3 การดาํเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับชอบต่อสังคม(ถ้ามี) 
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 - หากมกีรณีดงัตอ่ไปนีท่ี้เกิดขึน้กบักองทนุหรือกองทรัสต์ในชว่งปีท่ีผา่นมา ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงนัน้

พร้อมทัง้อธิบายเหตผุล ผลกระทบตอ่กองทนุ/กองทรัสต์ การแก้ไขและแนวทางการตรวจสอบป้องกนัในอนาคต

ด้วยการดาํเนินงานของกองทนุ/กองทรัสต์มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองหลกัการ 8   ข้ออยา่งมีนยัสาํคญั 

  (1)  กองทนุ/กองทรัสต์ ถกูตรวจสอบหรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยหนว่ยงานท่ีมีอํานาจวา่ด้วยการ

ดําเนินของกองทนุ/กองทรัสต์มกีารฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองหลกัการ 8 ข้อ อยา่งมีนยัสาํคญั 

          - ไมม่ี- 

  (2)  การดาํเนินธุรกิจของกองทนุหรือกองทรัสต์มีสว่นหรือถกูกลา่วหาวา่มีผลกระทบด้านลบตอ่สงัคม

สิง่แวดล้อมหรือไมเ่ป็นไปตาหลกัการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นขา่วจ่อสาธารณชนของกองทนุและ

กองทรัสต์อยา่งมีนยัสาํคญั 

           - ไมม่ี- 

 

10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(after process) 

1. โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท 

แนวทางการปฏิบตัเิพ่ือสิง่แวดล้อม 

การอนรัุกษ์นํา้และพลงังาน 

• หลอดไฟประหยดัพลงังานสงูในห้องพกั 

• หลอดไฟประหยดัพลงังานสงูในพืน้ท่ีสว่นกลาง 

• ระบบเซ็นเซอร์สาํหรับปิดเปิดไฟอตัโนมตั ิ

• แนวทางการทดนํา้ท่ีชาญฉลาด 

ลดของเสยี และมคีวามรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 

• การรีไซเคิล 

• การยอ่ยสลายขยะออร์แกนิค 

• ซพัพลายเออร์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

• สนิค้าท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

 

ยกระดบัคณุภาพสิง่แวดล้อมภายในอาคาร 

• กําหนดการฉีดพน่ยากําจดัยงุในพืน้ท่ีรอบ ๆ ของรีสอร์ท 

สร้างจิตสาํนกึ 

• สภาอาคารสเีขียว (Property-level Green Council) 
 

2. โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ อะ รอยลั เมอริเดียน โฮเท็ล 

แนวทางการปฏิบตัเิพ่ือสิง่แวดล้อม 

การอนรัุกษ์นํา้&พลงังาน 

• แสงสวา่งประสทิธิภาพสงูในพืน้ท่ีสว่นกลาง 

• การติดตัง้อปุกรณ์การอนรัุกษ์นํา้ 

การลดปริมาณของเสยี&การจดัซือ้ท่ีรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 

• การรีไซเคิล 
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• การกําจดับรรจภุณัฑ์สไตโรโฟม 

• ผู้จดัหาท่ีคาํนงึถึงสิง่แวดล้อม 

• ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

• ทางเลอืกนอกเหนือจากนํา้ดืม่บรรจขุวดพลาสติก 

• ตวัเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มอยา่งยัง่ยืน 

การปรับปรุงคณุภาพสิง่แวดล้อมภายใน 

• บริการทําความสะอาดแบบรักษ์โลก 

• การจดัการศตัรูพืชแบบบรูณาการ 

• วสัดท่ีุมีการปลอ่ยสารพิษออกมาน้อย เช่น สเีคลอืบ การปพืูน้ และเฟอร์นิเจอร์ 

การสร้างจิตสาํนกึ 

• สภาสเีขียว (Green Council) ระดบัสถานท่ีให้บริการ 

• โปรแกรมการทดแทนการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

• ทางเลอืกเพ่ิมเติมของการขนสง่ ยกตวัอยา่งเช่น ท่ีจอดรถยนต์เฉพาะอีโคคาร์และบริการพาหนะขนสง่ 
 

3. โรงแรมวนาเบลล์ เอลักซ์ชัวร่ี คอลเลคชั่นรีสอร์ท เกาะสมุย 

แนวทางการปฏิบตัเิพ่ือสิง่แวดล้อม 

การลดปริมาณของเสยี&การจดัซือ้ท่ีรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 

• ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

การปรับปรุงคณุภาพสิง่แวดล้อมภายใน 

• บริการทําความสะอาดแบบรักษ์โลก 

 

10.5 แนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชนั 

-  เปิดเผยการดาํเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัมิให้การดาํเนินธุรกิจของกองทนุ/กองทรัสต์ มีสว่นเก่ียวข้องกบั

การคอร์รัปชนั 

  (1) การประเมินความเสีย่งของธรุกิจเพ่ือระบกุารดาํเนินงานของกองทนุและกองทรัสต์ท่ีมคีวามเสีย่งวา่

อาจมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ 

             -ไมม่ี- 

  (2) การกําหนดแนวทางปฏิบตัเิพ่ือควบคมุ ป้องกนัและติดตามความเสีย่งจากการคอร์รัปชนั 

            -ไมม่ี- 

  (3)  การสือ่สารและการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้าน

คอร์รัปชนั 

          -ไมม่ี- 

  (4)  แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

            -ไมม่ี- 

  (5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีท่ีสาํนกังานให้ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้วน

เพียงพอของกระบวนการทัง้หมด 

              -ไมม่ี- 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 ความเห็นของหวัหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบตัิงาน (Compliance)/หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจดัการ

เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของกองทนุ 

 โดยท่ีกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ

กองทนุ  ซึ่งอยู่ในการกํากบัดแูลของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องมีระบบงาน

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนีฝ่้ายงานท่ีรับผิดชอบการจดัการลงทนุกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ต้องปฏิบตัิตามคูม่ือ

การปฏิบตัิงานของฝ่ายงานซึง่จดัให้มี Check and Balance อย่างเพียงพอ ตลออดจนมีการประเมินความเสี่ยงระดบัฝ่าย

งาน(RCSA)อย่างสมํ่าเสมอ จึงเห็นได้ว่าโดยรวมแล้วระบบควบคุมภายในของกองทุนจึงมีความเพียงพอและมีความ

เหมาะสม รวมทัง้ในรอบปีบญัชีของกองทนุไม่พบข้อบกพร่องท่ีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุท่ี

เป็นสาระสาํคญั 

11.2 หน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการ            

(1) ช่ือของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทจดัการ 

 บริษัทจัดการมอบหมายให้ นายคมสันติ วงษ์อารี ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance department) เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีกํากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท  

 นายคมสนัติ วงษ์อารีสําเร็จการศกึษาเศรษฐศาสตร์บณัฑิตและบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตและมีประสบการณ์การ

ทํางานท่ีเก่ียวข้องกับการกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน คือ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการอาวโุส/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2551 – ปัจจบุนั 

 ทัง้นีห้วัหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสําคญั คือ การกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทจดัการ/การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้จดัการกองทนุให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และ

ข้อกําหนดของหน่วยงานทางราชท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานกังานคณะกรรการ ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือหนว่ยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทจดัการ/การปฏิบตัิหน้าท่ีผู้จดัการกองทนุ  

(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทว่า ได้ดแูลให้ผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ

ภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าท่ี 

 ผู้บริหารสงูสดุของสํานกัตรวจสอบภายใน มีคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีด้านบญัชีและปริญญาโทด้าน

การกํากับดูแลกิจการ มีประสบการณ์ด้านการจัดการกองทุนและบุคลากรรวมทัง้ได้รับการอบรมความรู้ตามแผน

อบรมประจําปี 

(3) การแต่งตัง้  ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนชัน้ เลื่อน

ตําแหนง่และประเมินผลงานของผู้บริหารสงูสดุของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

 

12. การป้องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการระหวา่งกองทนุกบับริษัทจดัการและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง/เก่ียวโยงกบับริษัทจดัการ 

 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคมุกองทนุฯหรือถกูควบคมุโดย

กองทนุรวมฯ ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนักบักองทนุรวมฯรวมถงึกิจการท่ีทําหน้าท่ี

ถือหุ้น กิจการยอ่ย และกิจการท่ีเป็นกิจการยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายความ

รวมถึง กิจการร่วมกันและบุคคลซึ่งถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคัญกับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวท่ี

ใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับคุลเหลา่นัน้ 

ความสมัพนัธ์ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีสาํคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้

 - บริษัท ทีทีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดัเป็นผู้ ถือหนว่ยรายใหญ่ของกองทนุฯ  

 - บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สนิ 11 โครงการของกองทนุรวม 

             - บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดัการของผู้ขายทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะ

เข้าลงทนุ และเป็นบริษัทจดัการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ 

 

รายการการทาํธุรกรรมกับกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

 

รายการการทาํธุรกรรมกับกลุ่มบุคคลเดียวกัน   มีดังต่อไปนี ้

1. การเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก ซึง่เป็นการซือ้ทรัพย์สนิ (ท่ีดินและอาคาร) จาก

เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นทัง้บริษัทจดัการของ

ผู้ขายทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุ และเป็นบริษัทจดัการของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ ในฐานะผู้ซือ้ทรัพย์สนิ โดยเข้าทําสญัญากบั  

(ก) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ สําหรับโครงการโรงแรม แมริออท ควีนส์ ปาร์ค 

กรุงเทพฯ โครงการโรงแรมบนัยนัทรี สมยุ และโครงการโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน  

(ข) กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์  พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ สาํหรับโครงการโรงแรมดบัเบิล้ทรี  ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพ  

(ค) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องโมเดิร์นเวลส์ สาํหรับโครงการโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม ่ 
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(ง) กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องโรยลั เรซสเิดนซ์ สาํหรับโครงการโรงแรมเชอราตนั สมยุ รีสอร์ท และ

โครงการโรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท 

2. การเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามข้อ 1. ข้างต้น กองทนุรวมจะเข้าทําสญัญาซือ้ขายเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรมดงักล่าวกับเจ้าของทรัพย์สิน โดยเข้าทํา

สญัญากบั 

(ก) บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชูรีโฮเทลส์แอนด์รีสอร์ท จํากดั ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 

99.99 สาํหรับโครงการโรงแรมเชอราตนั สมยุ รีสอร์ท 

(ข) บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 

สาํหรับโครงการโรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท และโครงการโรงแรม แมริออท ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ 

และโครงการโรงแรมดบัเบิล้ทรี  ฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ 

(ค) บริษัท สมุยโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 

สาํหรับโครงการโรงแรมบนัยนัทรี สมยุ 

(ง) บริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จํากดั ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 สําหรับ

โครงการโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม ่

(จ) บริษัท พลาซ่า แอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดั ในสดัสว่นร้อย

ละ 99.99  สาํหรับโครงการโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน 

3. การเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โครงการโรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต กองทุนรวมจะซือ้ทรัพย์สินจากเจ้าของ

อสงัหาริมทรัพย์ และซือ้เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการ

โรงแรมดงักลา่ว โดยเข้าทําสญัญากบับริษัท เมโทรโพล ภเูก็ต จํากดั ซึง่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดั 

ในอตัราสว่นร้อยละ 74.91 และบริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 25 

4. การเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ กองทนุรวมจะซือ้ทรัพย์สินจากเจ้าของ

อสงัหาริมทรัพย์ และซือ้เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการ

โรงแรมดงักล่าว โดยเข้าทําสญัญากับบริษัท สริุวงศ์คอมเพล็กซ์ จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป 

จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

5. การเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โครงการโรงแรมวนาเบลล์, เอ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ รีสอร์ท, เกาะสมยุ  กองทนุ

รวมจะซือ้ทรัพย์สินจากเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ และซือ้เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็น

ต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการโรงแรมดงักล่าว โดยเข้าทําสญัญากบับริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชูรี โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ท 

จํากดั ซึง่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
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6. การเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการโรงแรมฮิลตนั สขุมุวิท กรุงเทพฯ กองทนุรวมจะซือ้ทรัพย์สนิจากเจ้าของ

อสงัหาริมทรัพย์ และซือ้เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในโครงการ

โรงแรมดงักลา่ว โดยเข้าทําสญัญากบับริษัท ยเูรเซีย โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ทส์ จํากดั ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี โฮ

เทลส์ กรุ๊ป จํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 74.99 และบริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 25 

7. การเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการโรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ กองทนุรวมจะเข้าลงทนุโดยการแบ่ง

เช่าช่วงพืน้ท่ี และซือ้เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองและจําเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการ

โรงแรมดงักลา่ว โดยเข้าทําสญัญากบับริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีู โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ท จํากดั ซึง่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี โฮ

เทลส์ กรุ๊ป จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

8. ภายหลงัท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินตามท่ีระบุไว้ในโครงการแล้ว กองทุนรวมจะนําทรัพย์สินท่ีได้มาซึ่ง

กรรมสิทธ์ิออกให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งได้แก่บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด 

สาํหรับทรัพย์สนิโครงการโรงแรม 11 โครงการ (ยกเว้นโครงการโรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)  ซึง่ถือหุ้นโดย

บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 74.99 และบริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 25  

9. กองทนุรวมจะนําทรัพย์สนิโครงการโรงแรมดิ โอกรุะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ออกให้เช่าช่วงแกผู่้ประกอบกิจการโรงแรม 

ซึ่งได้แก่บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทท่ีถือหุ้นโดยบริษัท แผ่นดินธรรม 

พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ซึง่เป็นบริษัทท่ีมิได้เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบักองทนุรวม 

10. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สิน 11 โครงการของกองทนุรวม จะว่าจ้าง

บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดั เป็นผู้บริหารจดัการโครงการโรงแรมเชอราตนั สมยุ รีสอร์ท โครงการโรงแรมอิมพี

เรียล โบ๊ท เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท และโครงการโรงแรมเดอะเมโทรโพล ภเูก็ตทัง้นี ้บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดั เป็น

บริษัทท่ีถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซี แลนด์ จํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 51.22 และบริษัท ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล ลิ

มิเต็ด ในอตัราสว่นร้อยละ 48.99  

 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

-  การทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาด 

 - ปัจจุบัน บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมรายเดิม 

นบัตัง้แต่จัดตัง้กองทนุรวม ซึ่งมีการทําสญัญาเช่าโรงแรมทัง้ 11 แห่ง และมีการทําสญัญาตัง้แต่วนัท่ี 30 พ.ค. 

2557  ตอ่อายสุญัญาทกุ 3 ปี  โดยมีโครงสร้างคา่เช่าคงท่ีและคา่เช่าผนัแปรเป็นไปตามรายละเอียดโครงการ ทัง้นี ้

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุรวม ผู้ เช่ามีการวางเงินสดและหนงัสือคํา้ประกนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัการชดเชยรายได้ ตามท่ี

ตกลงกนั รวมทัง้เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของโครงการ ตามระบใุนสญัญา  
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นโยบายการทาํธุรกรรมกับบริษัทจัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  บริษัทจดัการ

จะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในการลงทนุครัง้แรก หากเป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการ

หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องยื่นคํารับรองของบุคคลท่ีจะแต่งตัง้ให้เป็นผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทนุรวมตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ได้รับรองวา่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับรายงาน

การประเมินของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและรายงานเก่ียวกับการตดัสินใจลงทุนของบริษัทจัดการ และ

รับรองว่าได้ทําการตรวจสอบการลงทนุตามโครงการแล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียม

ทางค้าปกติเสมือนการทําธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปท่ีมิได้มีความเก่ียวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length 

transaction) ทัง้นี ้เมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตัง้และจัดการ

กองทนุรวม บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้บคุคลท่ีทําการรับรองดงักลา่วเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เว้นแต่

มีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในการลงทนุในหรือจําหน่ายไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ภายหลงัจากการลงทนุครัง้

แรก หากเป็นการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สธ.14/2558 เร่ือง ข้อกําหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการ

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กลา่วคือ หากในอนาคตกองทนุจะมีการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการทําธุรกรรมการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน บริษัทจะทําธุรกรรมตาม

มลูคา่ในตลาดรองท่ีมีการเปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือกรณีท่ีบริษัทมีการลงทนุหรือใช้บริการกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทจะทําธุรกรรมเฉพาะกรณีท่ีมีราคา ค่าตอบแทนหรือค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีสามารถอ้างอิงได้หรือ

เป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าท่ีใช้กบัธุรกรรมเท่านัน้ และในกรณีท่ีการทําธุรกรรมกบับคุลท่ีเก่ียวข้องไม่มี

มลูคา่ในตลาดรองท่ีมีการเปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือราคา คา่ตอบแทนหรือคา่บริการเป็นไปตามอตัราท่ีสามารถ

อ้างอิงได้หรือเป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าท่ีใช้กบัธุรกรรมนัน้ บริษัทจะทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง

ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการทําธุรกรรมทกุครัง้  

 และหากเป็นการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องกรณีการได้มาเพ่ิมเติมหรือจําหน่ายไปซึ่ง

อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า หรือกรณีการทําธุรกรรมท่ีมีมลูคา่ตัง้แตห่นึง่ร้อยล้านบาทขึน้ไป หรือตัง้แตร้่อย

ละสามของมูลค่าสทุธิของกองทุน บริษัทจะทําธุรกรรมดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนและ

ได้รับคํารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมใน

ลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมในการค้าปกติเสมือนเป็นการทําธุรกรรมกบัลกูค้าทัว่ไปท่ีมิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็น

พิเศษ(at arm's length transaction) 
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(2) รายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอนิเวสเม้นต์ (สิน้สุด ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2559) 

ลาํดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลาํดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1      กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 36 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   

2 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน)   37 นายอมรศกัดิ์  วงษ์เซง็    

3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 38 นายสมคดิ  ลขิิตปริญญา  

4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 39 นางสาวสวุรรณา  ตถัยาธิคม    

5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 40 นายเอกกมล ณ ระนอง 

6 บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 41 นางสณีุ  แนวพานิช 

7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลสีซิ่ง 42 นางสาวอษรา  เฉลมิมขุ 

8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ร่ี 43 นายเทิดศกัดิ ์ แสงวิมล    

9 นางดนชุา ยินดีพิธ 44 นายกานต์  ลชิตากลุ   

10 นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์ 45 นางสาววรรณรพีร์  ประกอบวรรณกิจ    

11 นางสมุาล ี สขุสวา่ง 46 นายชชัพล  สวีลพีนัธ์ 

12 นางชวินดา  หาญรัตนกลู 47 นายกิตติศกัดิ์  บญุราศรี   

13 นายธวชั อยูย่อด 48 นางแสงสริิ  เนตรอมัพร 

14 นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 49 นางจฑุามาส  นชุประยรู 

15 นายวเิชียร ศิริเวชวราวธุ 50 นายสมเกียรต ิ เรืองอดุม 

16 นายลวรณ แสงสนิท 51 นางสาวศวิพร  วดุานพุนัธ์ 

17 นายเชิดชยั ชมพนูกุลูรัตน์  52 นายมนตรี  ทววีิทยากลุ 

18 นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ 53 นางสาวธญัญาพร  ตัง้อทุยัสขุ 

19 นายวีระ วฒุิคงศิริกลู 54 นางสาวสาํเนา  เขียวศิริ 

20 นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ 55 นางสาวอนตุตมา  บํารุงศิริ 

21 นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ    56 นางสภุากร  สจิุรัตนวมิล 

22 นางเพ็ญศรี  มีสขุสบาย  57 นายศราวฒุ ิ อิรนพไพบลูย์ 

23 นางแสงจนัทร์  ล ี 58 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสขุชยั 

24 นายคมสนัต ิ วงษ์อารี 59 นายกิตติเชษฐ์  สรุเชษฐพาณิช 

25 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 60 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 

26 นางสาวพิไลวรรณ  ออ่งธรรมกลุ   61 นางสาววิลาสนีิ อศัวางกรู 

27 นายไพรัช  มิคะเสน    62 นางสาวชนิดา โอภานรัุกษ์ 

28 นายสมชยั  อมรธรรม 63 นายณฏัภวินท์ มาไพศาลสนิ 

29 นายเฉลมิ  โลกิจแสงทอง 64 นายชยัยศ ศิริรัตนบวร 
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ลาํดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลาํดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

30 นางรุ้งตวนั  อิศรพนัธุ์   65 นางสาวมณีพร ดวงมณี 

31 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   66 นายศกัดิ์ชยั วิมลไชยจิต 

32 นายยืนยง  เทพจํานงค์ 67 นางจนัทร์เพ็ญ มาลยสวุรรณ 

33 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์ววิฒัน์   68 บริษัท ทีทีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จํากดั 

34 นายเสรี  ระบิลทศพร    69     บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

35 นางสาวอสมา  เลศิลดาศกัดิ ์   

  

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลทีเ่กี่ยวข้องกบักองทนุรวมไดที้บ่ริษทัจดัการโดยตรง 

 

12.2  รายการระหว่างกองทนุกบัผู้ดแูลผลประโยชน์และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง/เก่ียวโยงกนักบัผู้ดแูลผลประโยชน์/ทรัสตี หรือ

บคุคลอ่ืนใดท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 มีเฉพาะรายการระหว่างกองทนุ ซึ่งต้องชําระค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราและเง่ือนไขท่ีปรากฏใน

รายละเอียดของโครงการ 

12.3 ข้อมลูการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน(Soft/Hard dollar) 

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน  เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการอันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคล

ดงักลา่วในการจดัการกองทนุ (Soft/hard dollar)ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความ

เป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับ

ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (Churning) 

 ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามท่ีกล่าวให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทนัน้  บริษัทต้อง

กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

(3) ไมข่ดักบัผลประโยชน์ของกองทนุ 

(4) หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ตามประกาศสาํนกังานทัง้ท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพ่ิมในอนาคต 

 นอกจากนีบ้ริษัทไม่สามารถรับ soft /hard dollar เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้  เน่ืองจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและ

โดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ีไมพ่งึกระทํา  เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจดัให้แก่บริษัทหรือพนกังานของบริษัทตาม

เทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบตัิท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึง่ลกูค้าอาจขอดแูนวทางนีไ้ด้ท่ี website 

ของบริษัท 
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รายละเอียดการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

 ลาํดับ  บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

2 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

3 ธ น า ค า ร ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า  จํ า กัด 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

4 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

5 ธนาคารเกียรตินาคนิ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

7 ธนาคารซิตีแ้บงก์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

8 ธ น า ค า ร ซี ไ อ เ อ็ ม บี  ไ ท ย  จํ า กัด 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก์  ออฟ 

สกอตแลนด์ เอ็น.วี  

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

11 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

12 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

14 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

16 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
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 ลาํดับ  บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

18 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

19 ธนาคารแหง่อเมริกาเนชัน่แนลแอสโซ

ซิเอชัน่ 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

20 ธนาคารออมสนิ  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

21 ธนาคาร VTB Capital plc. ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

22 ธนาคาร Credit Suisse 

International  

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

23 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ

ไทย) จํากดั  (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

24 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

25 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจดั

สมัมนาให้ความรู้   

เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis :   MD&A) 

 

     14.1 การวิเคราะห์การดาํเนินงานที่ผ่านมา 

 

 

 
 

 

 

 

 

• ภาพรวมผลการดาํเนินงานของกองทุน ปี 2557-2559 และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาํคัญ 

ในปี 2559 กองทนุฯ มีรายได้คา่เช่าจากการให้ผู้ เช่าใช้ท่ีดินและอาคารของกองทนุรวมประกอบธุรกิจโรงแรมทัง้สิน้จํานวน 

12 โครงการ โดยรายได้ค่าเช่ารวมดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน เท่ากบั 1,638.51ล้านบาท  เพ่ิมสงูขึน้  35.67 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ 2% เมื่อเทียบจากปี 2558 ซึ่งภายหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์และ ค่าใช้จ่ายกองทนุรวมฯ 

และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ  แล้ว กองทนุฯ มีกําไรสทุธิเทา่กบั 1,561.35 ล้านบาท เพ่ิมสงูขึน้ 16.91   ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึน้ 1% เมื่อ

เทียบจากปี 2558 ซึง่ภายหลงัการปรับปรุงด้วยรายการกําไรสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จาการลงทนุซึง่เป็นรายการทางบญัชีท่ีไม่ได้

มีกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้จริงในงวดการดําเนินงาน จํานวน 82.95 ล้านบาททําให้กองทนุฯมีการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจาก

การดําเนินงานเท่ากบั 1,644.29 ล้านบาท ทัง้นีก้องทุนรวมสามารถจ่ายเงินปันผลในปี 2558 ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุได้

เท่ากับ 1,419.52  ล้านบาท หรือ 0.5418 บาท/หน่วย (จากผลการดําเนินงาน ปี 2557 จ่ายเงินปันผล 880.32 ล้านบาท 

หรือ 0.336 บาท/หน่วย  จากผลการดําเนินงาน ปี 2558 ตัง้แต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 จ่ายเงินปันผล 

1,312.62 ล้านบาท หรือ 0.501 บาท/หนว่ย จากผลการดําเนินงาน ปี 2559 ตัง้แต ่1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 

จ่ายเงินปันผล 1,419.52 ล้านบาท หรือ 0.542 บาท/หนว่ย) 
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โดยโครงสร้างรายได้คา่เช่า แยกเป็นคา่เช่าคงท่ีและคา่เช่าผนัแปรตามรายละเอียดได้ดงันี ้

 

 

รายได้ค่าเช่าของกองทุนรวมในปี 2559 เท่ากับ 1,608.59 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากค่าเช่าคงท่ีเท่ากับ

1,536.12 ล้านบาทเท่ากบัปี 2558  และรายได้จากค่าเช่าผนัแปรเท่ากบั 72.47 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 41.76 ล้านบาทหรือคิด

เพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 3  รายได้รับจากดอกเบีย้รับ เท่ากบั 28.40 ล้านบาทลดลง 6.12 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18 

ทัง้นีร้ายได้ดอกเบีย้รับท่ีลดลงเน่ืองจากการเบิกจ่ายเพ่ือการปรับปรุงภาพลกัษณ์ โครงการโรงแรมพลาซา่  แอทธินี กรุงเทพ, 

อโรยลั เมอริเดียน เสร็จสมบูรณ์ในปี 2559 ดงันัน้จึงไม่จําเป็นต้องสํารองเงินทุนเพ่ือการปรับปรุงภาพลกัษณ์ โครงการ

ดงักลา่ว  โดยโครงสร้างรายได้คา่เช่า แยกตามรายโครงการรายละเอียดได้ดงันี ้

 

 

 

 

2559 2558

หน่วย : ล้านบาท จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวน ร้อยละ จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวน ร้อยละ

รายได้จากการลงทุน

รายได้ค่าเช่า

     ค่าเช่าคงที่ 1,536.12       94% 1,536.12              96% -           0% 891.44         95% 644.68         72%

     ค่าเช่าผันแปร 72.47            5% 30.71                   2% 41.76       136% 18.61           2% 12.10           65%

รวมรายได้ค่าเช่า 1,608.59      98% 1,566.83             98% 41.76      3% 910.05        96% 656.78         72%

ดอกเบี้ยรับ 28.40 2% 34.51                   2% 6.12-         -18% 28.84           3% 5.68             20%

รายได้อื่น 1.53 0% 1.50                     0% 0.03         2% 4.18             0% 2.68-             -64%

รวมรายได้ 1,638.51      100% 1,602.85             100% 35.67 2% 943.07 100% 659.78         70%

*หมายเหตุ : ปี 2557  รายได้ตั�งแต่วันที� 26 พฤษภาคม 2557-31 ธันวาคม2557

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

         เพิ่ม (ลด) 2557*          เพิ่ม (ลด)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน (26 พ.ค.-31 ธ.ค.) สัดส่วน

โรงแรมเชอราตันสมุย (เดิมโรงแรมอิมพีเรียลสมุย บีช รีสอร์ท) 51.00 3% 51.00 3% 30.02 3%

โรงแรมอิมพีเรียล โบ๊ท เฮาส์ บีช รีสอร์ท 46.02 3% 46.02 3% 27.09 3%

โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park  ( เดิมโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค) 264.00 16% 264.00 17% 155.42 17%

โรงแรมเดอะเมโทรโพล ภูเก็ต 21.00 1% 21.00 1% 12.36 1%

โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 151.02 9% 151.02 10% 88.91 10%

โรงแรมบันยันทรี สมุย 154.02 10% 154.02 10% 90.67 10%

โรงแรมวนาเบลล,์ เอ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น รีสอร์ท , เกาะสมุย 106.02 7% 106.02 7% 62.42 7%

โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 143.01 9% 143.01 9% 84.19 9%

โครงการโรงแรมดับเบิ�ลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 92.01 6% 92.01 6% 54.17 6%

โครงการโรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ 143.01 9% 143.01 9% 84.19 9%

โครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน 215.01 13% 215.01 14% 126.58 14%

โครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรซทีจ กรุงเทพฯ 222.47        14% 180.71            12% 94.03              10%

1,608.59        100% 1,566.83              100% 910.05                 100%

2558 25572559
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โดยความคืบหน้าการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของกองทนุรวมเป็นดงัตอ่ไปนี ้

 

โครงการ การปรับปรุงทรัพย์สนิตามหนงัสอืชีช้วน 

ความคืบหน้าการ

ปรับปรุงทรัพย์สนิ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

คาดวา่จะแล้วเสร็จ 

Marriott Marquis 

Queen's Park  

(เดมิช่ือ: โรงแรม แมริ

ออท ควีนส์ ปาร์ค 

กรุงเทพฯ) 

 

1.ปรับปรุงพืน้ท่ีสว่นกลางของโรงแรม 

2.ปรับปรุงห้องพกัของโรงแรมทัง้หมด 

  จํานวน 1,260 ห้อง 

3.ปรับปรุงพืน้ท่ีใช้สอยสว่นสนบัสนนุของ 

   โรงแรม 

4.ปรับปรุงภาพลกัษณ์ภายนอกทัง้  

   Hardscape และ Landscape 

 

North Tower : 100% 

 

South Tower :77.4% 

ธนัวาคม  2559 

 

ตลุาคม 2560 

หมายเหต ุ ด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท ทีซซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

สาเหตท่ีุลา่ช้า เน่ืองจากเน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลงขอบเขตของงานโดยรวม นอกจากนี ้

ร้านอาหาร Akira Back ร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีมีช่ือเสยีง ได้ตกลงเปิดท่ีชัน้ 37 ของ South Tower  

อยูร่ะหวา่งปรับปรุง 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ 

 

 
 

• สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

   กองทุนรวมมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ปี 2559 ลดลงจากปี 2558(

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2559 และปี 2558  จํานวน 0.65 เท่า  และ 2.57 เท่า 

ตามลําดบั) สาเหตุหลกัมาจาก ปี 2559 กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินประกันผลงานซึ่งเกิดจากการปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ของกองทนุเพ่ิมขึน้ ทําให้หนีส้นิหมนุเวียนเพ่ิมขึน้จาก 70.18 ล้านบาทเป็น 96.66 ล้านบาทและในขณะเดียวกนั

เงินสดในมือท่ีเตรียมไว้สําหรับการเบิกจ่ายเพ่ือปรับปรุงโครงการพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียน  ลดลงจึงทํา

อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 2557*

(26 พ.ค.-31 ธ.ค.)

ผลการดําเนินงานภาพรวม

อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดําเนินงาน 5.70% 4.96% 10.99%

     ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 5.68% 5.59% 3.49%

     ถัวเฉลี่ยระหว่างปี

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายจากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 0.27% 0.20% 0.06%

     ถัวเฉลี่ยระหว่างปี

อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้อขาย 0.14% 1.70% 94.87%

    เงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด(ร้อยละ)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.65 2.57 2.62

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.65 2.57 2.62

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(Return on Total Asset)** 5.31% 5.24% 5.20%

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitibility Ratio)

อัตราผลตอบแทนขั้นต้น (Gross Profit Margin) 96% 97% 99%

อัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 95% 96% 98%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ต่อราคาพาร์) * 5.42% 5.01% 5.57%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ต่อราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธ.ค.) * 4.27% 3.98% 4.65%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 0.02 0.02 0.01

อัตราการจ่ายเงินปันผล 91% 92% 95%

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นป/ีงวด 11.0685 11.0379 11.1319

หมายเหตุ :  1. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น*และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม :กําไรสุทธิปี 2557 คํานวณโดยใช้จํานวนวันเท่ากับ  

                       220 วันนับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนฯ คือ 26 พ.ค.-31 ธ.ค. 2557- และ คํานวณให้เป็นรายป(ีannualized)(*365/220)

                  2. ราคาตลาดของ THIF ณ วันที่ 30 ธ.ค.2557 : 12.70 บาทต่อหน่วย  

                      ราคาตลาดของ THIF ณ วันที่ 30 ธ.ค.2558  : 12.60  บาทต่อหน่วย  

                      ราคาตลาดของ THIF ณ วันที่ 30 ธ.ค.2559  :  12.70 บาทต่อหน่วย  
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ให้สินทรัพย์หมนุเวียนลดลงจาก 180.55 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 63.19 ล้านบาทในปี 2559  อย่างไรก็ดีถึงแม้อตัราสว่น

สภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 และปี 2557 แต่กองทนุรวมยงัคงมีสภาพคลอ่ง

อยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

แหลง่ท่ีมาและใช้ไปของเงินทนุ 

  สาํหรับเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (Operating Cashflow)  งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,445.77 ล้านบาท มาจากการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน เท่ากับ 

1,644.29 ล้านบาท สทุธิกบัการใช้ไปของเงินทนุในรายการท่ีสําคญัระหว่างงวดปี 2559 คือการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของ

โครงการพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ, อโรยลั เมอริเดียนเท่ากบั 41.05 ล้านบาท และเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินการ

อ่ืนๆได้มารวมจํานวน 157.47  ล้านบาท     นอกจากนัน้กองทุนรวมมีเงินสดสุทธิใช้ไปในการจัดหาเงิน (Financing 

Cashflow)  เป็นเงินปันผลจ่ายต่อผู้ ถือหน่วยเท่ากบั 1,564.14 ล้านบาท สง่ผลให้มีเงินสดลดลงสทุธิจํานวน 118.36 ล้าน

บาทรวมกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาเท่ากบั 155.11 ล้านบาทเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 

วนัสิน้งวดเทา่กบั 36.74 ล้านบาท   

รายจ่ายงบลงทนุ (Capex) 

กองทนุรวมจดัให้มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และค่าปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการเพ่ือปรับปรุงโครงการ และ

บํารุงรักษาโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และความปลอดภยัของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยในปี 2559 กองทนุมีการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และคา่ปรับปรุงงานก่อสร้างโครงการ เท่ากบั   41.05 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายดงักลา่วเป็นไปตาม

รายจ่ายงบลงทนุ (CAPEX) ประจําปีตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิ และเป็นไปตามงบประมาณค่าปรับปรุงงานก่อสร้าง

โครงการท่ีได้รับอนมุตัิ 

 

• ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน 

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 29,480.19 ล้านบาทมีการปรับตวัลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 

0.4% และกําไรสทุธิเท่ากบั 1,561.35 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เท่ากับ 1%  ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 

(Return on Total Assets) เท่ากับ 5.31% เพ่ิมขึน้ 0.07% จากปี 2558  โดยสาเหตุหลกัมาจากความสามารถในการทํา

กําไรท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีสูงกว่าการเพ่ิมขึน้ของมลูค่าสินทรัพย์   ส่วนมูลค่าการประเมินราคาท่ีเพ่ิมขึน้สะท้อนภาพผล

ประกอบการของโรงแรมท่ีปรับตัวดีขึน้ โดยการประเมินราคาจากผู้ ประเมินราคาได้คํานึงถึงโครงสร้างการจัดหา

ผลประโยชน์ของกองทนุรวมได้แก่การท่ีกองทนุรวมมีรายได้ค่าเช่าคงท่ีและรายได้จากค่าเช่าผนัแปร  ตามข้อกําหนดของ

กลต.ฉบบั น(ว) 22/2553 ลงวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2553 เร่ือง การประเมินค่าและสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของ

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดยรวมจะเห็นวา่ในปี 2559 กองทนุฯ มีความสามารถในทํากําไรเมื่อเทียบกบัมลูคา่สนิทรัพย์

สทุธิสงูขึน้ 

ทัง้นีร้าคาประเมินทรัพย์สนิของกองทนุรวม ปี 2559 เพ่ิมขึน้จํานวน 124 ล้านบาทจากปี 2558 จากเดิมราคาประเมิน 

ปี 2558 ราคาประเมินรวม 28,013 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 28,137 ล้านบาทในปี 2559 (ประเมินโดยบจ.ทีเอพี แวลเูอชัน่  

โดยวิธีรายได้) โดยราคาประเมินของแตล่ะโครงการ แบง่เป็นดงันี ้
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• ความสามารถและประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของกองทุนฯ 

ในปี 2559 อตัราส่วนกําไรขัน้ต้น (Gross Margin) เท่ากับ 96% ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปี 2558 เท่ากับ 97% 

และในทางเดียวกันอตัราผลตอบแทนจากกําไรสทุธิ (Net Profit Margin)เท่ากับ 95% ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปี 2557 

เท่ากับ 96% สาเหตุหลกัเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการเพ่ิมขึน้ 18.70 ล้านบาทเพ่ือให้โครงการ

จดัหาผลประโยชน์ได้ตามมาตรฐานของผู้บริหารโรงแรม  โดยการปรับปรุงดงักลา่วเป็นไปตามรายจ่ายงบลงทนุประจําปี

เพ่ือรักษาให้อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) และอตัราค่าเข้าพกั( Average Room Rate) ของโครงการเป็นไปตาม

ประมาณการและเพ่ือให้เป็นผลดีต่อผลประโยชน์กองทนุฯในระยะยาว จากการพิจารณาอตัราสว่นดงักลา่ว จะเห็นวา่ในปี 

2559 กองทุนฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา และอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ในขณะเดียวกนั

กองทนุก็สามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ให้อยูใ่นสดัสว่นท่ีเหมาะสม 

• ความสามารถและประสิทธิภาพในการชาํระหนี ้

ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา กองทนุรวมไมม่ีการกู้ยืม 

• ผลตอบแทนของกองทุน 

หากพิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผล ปี 2559  กองทุนฯ สามารถจ่ายเงินปันผลต่อผู้ ถือหน่วยสําหรับผลการ

ดําเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559- 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 0.542 บาท/หน่วย  ซึ่งทําให้อตัราผลตอบแทนจาก

การลงทนุของผู้ ถือหนว่ยอยูท่ี่ 5.42% เมื่อเทียบกบัราคาตอ่หนว่ยท่ีเสนอขายครัง้แรก (IPO 10.00 บาท/หนว่ย)  และคิดเป็น

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหนว่ยอยูท่ี่ 4.27%  เมื่อเทียบกบัราคาตลาดตอ่หนว่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

(12.70 บาท/หน่วย) โดยลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี 2558  ท่ีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ ถือหนว่ยอยูท่ี่ 

5.01% เมื่อเทียบกบัราคาต่อหน่วยท่ีเสนอขายครัง้แรก  (IPO 10.00 บาท/หน่วย) และคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทนุของผู้ ถือหน่วยอยู่ท่ี 3.98% เมื่อเทียบกบัราคาตลาดต่อหน่วย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 (12.60 บาท/หน่วย) ทัง้นี ้

จะเห็นว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ ถือหน่วยปรับตวัเพ่ิมขึน้ตามอตัราการเพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าเช่า โดยการ
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จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเป็นไปตามโครงการหน้า 337 ข้อ7.ข้อกําหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ ว่าการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิท่ีไมร่วมกําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จาก

การประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประจํารอบระยะเวลาบญัชี

นัน้  

ประวัติการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ 
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4.2 ปัจจัยที่มีกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวมคือภาพรวมของภาคการท่องเท่ียวไทยในปี 2559 ได้รับ

ผลกระทบจากมาตรการห้ามจดังานบนัเทิงในช่วงบําเพ็ญพระราชกศุล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัในพระบรมโกศ โดยมี

ผลกระทบต่อยอดจองโรงแรมในช่วงเดือนต.ค. 2559- ธ.ค.2559 แต่ในภาพรวมการท่องเท่ียวปี 2560 สมาคมโรงแรมไทย

และการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย ให้ความเห็นดงันี ้

  *นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เช่ือวา่ในปี 2560 นีธุ้รกิจทอ่งเท่ียวและโรงแรมจะมีโอกาสเตบิโตดีขึน้ เพราะ

ยงัไมเ่ห็นปัจจยัเสีย่งรุนแรงท่ีนา่จบัตามองเป็นพิเศษโดยคาดการณ์วา่ธุรกิจโรงแรมในไทย จะมีอตัราเข้าพกัเฉลีย่ท่ี 75% 

ใกล้เคยีงกบัปี 2559 และสามารถเพ่ิมราคาห้องพกัได้ แตไ่มเ่กิน 10% ทัง้นี ้กระแสนกัทอ่งเท่ียวทัง้คนไทยและตา่งชาติ จะ

หนัมาทอ่งเท่ียวด้วยตวัเองมากขึน้ตามการพฒันาของเทคโนโลยี ทําให้รายได้ไมก่ระจกุตวัอยูท่ี่โรงแรม 5 ดาวอีกตอ่ไป โดย

เลอืกเท่ียวและเข้าพกักระจายตามรสนิยม และไมต้่องพึง่พิงการเดินทางผา่นบริษัทนําเท่ียว โดยคาดวา่ในอีก 3 ปีข้างหน้า 

หรือปี 2562 จะเห็นสดัสว่นของนกัทอ่งเท่ียวกลุม่ เดินทางด้วยตวัเองเพ่ิมขึน้มาเป็น 50% เทา่กบันกัทอ่งเท่ียวกรุ๊ปทวัร์ 

 *ผู้วา่การการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ท่ีมัน่ใจวา่ภาคการทอ่งเท่ียวในปี 2560 จะเติบโตอยา่งสดใส โดย

วางเป้าหมายตลาดนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติเติบโต 10% เมื่อเทียบกบัปี 2559 ในทกุตลาด ทัง้ตลาดระยะใกล้อยา่งจีน ญ่ีปุ่ น 

เกาหล ีอินเดีย และตลาดระยะไกลอยา่งยโุรป และอเมริกา เพ่ิมขึน้จากเป้าหมายการเติบโตเดิมท่ีวางไว้ 8% 

โดยจะเน้นขายสนิค้าทอ่งเท่ียวเชิงประสบการณ์ท้องถ่ิน หรือท่ีเรียกวา่ “โลคอล เอ็กซ์พีเรียนส์” สอดแทรกเข้าไปในทกุตลาด 

พร้อมบอกอีกวา่ ลา่สดุฝ่ายนโยบายและแผนของ ททท.ได้จดัทําการวิเคราะห์แนวโน้มจํานวนและรายได้ รวมถึงคาดการณ์

การใช้จา่ยเฉลีย่ตอ่ทริปของนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ ปี 2560 พบวา่ รายได้รวมของทกุตลาดอยูท่ี่ 1.859 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

12.74% เมื่อเทียบกบัปี 2559 ขณะท่ีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวคาดวา่มีทัง้สิน้ 35.25 ล้านคน เพ่ิมขึน้ 8.13% 

ซึง่การเติบโตในเชิงรายได้ท่ีสงูกวา่ปริมาณนัน้ เป็นไปตามยทุธศาสตร์ด้านการทอ่งเท่ียวท่ีมุง่ยกระดบัสูก่ารใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึน้ 

แทนการขยายตวัเชิงจํานวน อยา่งไรก็ตามยงัคงมองวา่ตลาดนกัทอ่งเท่ียวจีนยงัคงเป็นตวัแปรสาํคญั เน่ืองจากครอง

สดัสว่นมากถึง 1 ใน 3 ของนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติทัง้หมด ดงันัน้ จงึต้องจบัตาการปรับตวัของผู้ประกอบการ หลงัรัฐบาล

ดําเนินนโยบายปราบทวัร์ผิดกฎหมาย เพ่ือเป้าหมายการสร้างรายได้ทอ่งเท่ียวอยา่งมีคณุภาพ หากผู้ประกอบการสามารถ

ปรับตวัได้ดี มัน่ใจวา่ตลาดจีนสดใสขึน้แนน่อน 

ท่ีมา : * ท่ีมา: ประชาชาติธุรกิจ วนัท่ี 6 มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

 

 
 



 

102 

 

 



 

103 

 

 



 

104 

 

 



 

105 

 

 

 



 

106 

 

 
 



 

107 

 

 



 

108 

 

 



 

109 

 

 



 

110 

 

 
 



 

111 

 

 



 

112 

 

 



 

113 

 

 



 

114 

 

 
 



 

115 

 

 



 

116 

 

 



 

117 

 

 
 



 

118 

 

 



 

119 

 

 
 



 

120 

 

 
 



 

121 

 

 



 

122 

 

 
 



 

123 

 

 
 



 

124 

 

 
 



 

125 

 

 
 



 

126 

 

 

 



 

127 

 

 



 

128 

 

 
 



 

129 

 

 



 

130 

 

 



 

131 

 

 



 

132 

 

 



 

133 

 

 
 



 

134 

 

 



 

135 

 

 



 

136 

 

 



 

137 

 

 



 

138 

 

 



 

139 

 

 
 



 

140 

 

 



 

141 

 

 


	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	“เพื่อการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย”

	4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน

	สำหรับการปรับปรุงโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน ตามที่กองทุนรวมจะดำเนินการปรับปรุงนั้น กองทุนรวมจะจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อมาดำเนินการปรับปรุงทรัพย์สินและภาพลักษณ์อาคารดังกล่าว โดยกองทุนรวมคาดว่า เมื่อดำเนินการปรับปรุงภาพลักษ...
	ก. หากผู้รับเหมาก่อสร้างในการปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกับกองทุนรวม ส่งผลให้โครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงทรัพย์สินได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถจัดหาประโยชน์ได้ไม...
	กองทุนรวมจะจ้างบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ ตามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารโครงการดังกล่าวนั้น บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด จะต้องรับผิดชอบการบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร...
	ข. การปรับปรุงภาพลักษณ์ในพื้นที่บางส่วนของโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน อาจส่งผลกระทบให้จำนวนลูกค้าหรือผู้ใช้บริการในโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน ลดลง และอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมที่จะเกิดข...
	อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงภาพลักษณ์ในพื้นที่บางส่วนของโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน นั้น กองทุนรวมได้มีการวางแผน และกำหนดกรอบระยะเวลาการปรับปรุงอาคารในพื้นที่ดังกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าและผู้ใช้บริการน้อยที่ส...
	2) ความเสี่ยงจากสัญญา
	2.1)    ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาและยกเลิกสัญญาเช่า
	เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการนำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรมเพื่อการจัดหาผลประโยชน์ โดยที่ผลประกอบการและรายได้ของกองทุนรวมมาจากรายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่า ดังนั้น ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รั...
	2.2) ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาเช่าหลัก
	(ก) โครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน
	เนื่องจากการลงทุนในที่ดินของโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียนของกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยเช่าช่วงที่ดินกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ ตามระยะเวลาที่สิทธิการเช่าของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร...
	1. 17 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนการเช่าช่วงจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2572
	2. 20 ปี นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2572 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2592P0F
	นอกจากนี้ กองทุนรวมจะเช่าอาคารโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียนและส่วนควบของอาคารโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในโครงก...
	อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น กองทุนรวมได้ดำเนินการขอความยินยอมและทำบันทึกข้อตกลงกับราชินีมูลนิธิโดยมีรายละเอียดดังนี้
	1)  ในกรณีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ ผิดนัดชำระค่าเช่ารายเดือนภายใต้สัญญาเช่าที่ดินหลัก กองทุนรวมจะชำระค่าเช่ารายเดือนโดยตรงให้แก่ราชินีมูลนิธิ และ
	2)  กองทุนรวมจะเข้าเป็นคู่สัญญาแทน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ ในกรณีที่ราชินีมูลนิธิจะยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินหลักระหว่างราชินีมูลนิธิกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์
	(ข) โครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
	เนื่องจากการเข้าลงทุนในโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ของกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยการแบ่งเช่าช่วงพื้นที่อาคารบางส่วนของโครงการ Park Ventures Ecoplex เพื่อประกอบกิจการโครงการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ จากบริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอ...
	ดังนั้น แม้ว่าการเช่าช่วงพื้นที่บางส่วนของกองทุนรวมดังกล่าวจะมีระยะเวลาประมาณ 28 ปี (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนการเช่าช่วงถึง 5 กันยายน 2584) แต่กองทุนรวมยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาแบ่งเช่าพื้นที่ ในกรณีที่บริษัท เลิศร...
	อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สัญญาแบ่งเช่าพื้นที่จะสิ้นสุดลงก่อนกำหนดระยะเวลา ซึ่งอาจมีผลทำให้สัญญาแบ่งเช่าช่วงพื้นที่ ระหว่างบริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่าช่วงพื้นที่บางส...
	นอกจากนี้ แม้จะมีความเสี่ยงจากการที่สัญญาเช่าที่ดินสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่านั้น  ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาเช่าที่ดินระบุให้กรรมสิทธิ์ของอาคารโครงการ Park Ventures Ecoplex ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เลิศรัฐการ จำกัดตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า...
	1. ในกรณีที่เจ้าของที่ดินเลือกที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ของอาคารโครงการ Park Ventures Ecoplex จากบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ตามผลของกฎหมายแล้วP1F P สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ติดอยู่กับอาคารโครงการ Park Ventures Ecoplex ดังกล่าวจะไม่ระงับสิ้นไปเนื่องจากผลของก...
	2. ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ของอาคารโครงการ Park Ventures Ecoplex จากบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ติดอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะระงับสิ้นไป เนื่องจากอาคารที่เช่าสูญหายไปทั้งหมดP2F P ส่งผลให้สัญญาแบ่งเช่าพื้นท...
	2.3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน
	กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียน เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การลงทุนในที่ดินของโครงการโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ, อโรยัล เมอริเดียนของกองทุนรวมโดยการเช่าช่วงที่ดินจากกอง...
	อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เช่าช่วงได้ตามระยะเวลาการเช่าที่กำหนดไว้โดยมิใช่ความผิดของกองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมายจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์ตามสัดส่วนข...
	2.4) ความเสี่ยงที่กองทุนรวมอาจไม่ได้รับรายได้หรือรายได้ค่าเช่าลดลงภายหลังครบอายุสัญญาเช่า
	สัญญาเช่าที่ดินและอาคารโครงการโรงแรมระหว่าง กองทุนรวมและผู้เช่าซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรม มีกำหนดระยะเวลาการเช่าจำนวน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา แม้ว่าผู้เช่าตกลงให้คำมั่นแก่กองทุนรวมว่าจะเช่าทรัพย์สินที่เช่าจากกองทุนรวมภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเช...
	อย่างไรก็ดี กองทุนรวมอาจหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทน โดยกองทุนรวมอาจต้องใช้เวลาหาบุคคลอื่นเพื่อเข้ามาเป็นคู่สัญญารายใหม่ของสัญญาเช่าเพื่อเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไป ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจไม่มีคุณสมบัติหรือความสามารถที่เหมือนกับผู้เช่าเดิม
	7.3.1 ข้อกำหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
	7.3.1.1 เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
	7.3.1.2  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
	หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
	สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม
	เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์
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