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� การลงทุนในหน�วยลงทุนมิใช�การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู�ลงทนุอาจได�รับเงินลงทุนคืนมากกว�าหรือ
น�อยกว�าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได� นอกจากนี้ รายได�หลักของกองทุนรวมนี้จะข้ึนอยู�กับรายได�ค�าเช�าอสังหาริมทรัพย)
ดังนั้น ผู�ลงทนุจึงควรพิจารณาถึงข�อมูลของอสังหาริมทรัพย) ความสามารถของผู�บริหารอสังหาริมทรัพย) และสภาพ
ธุรกิจการให�เช�าอสังหาริมทรัพย) รวมทั้งศึกษาป1จจยัความเสี่ยงที่ระบุไว�ในหนังสือชี้ชวน 

ผู�ลงทุนควรศึกษาข�อมูลในหนังสือชี้ชวนให�เข�าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว�เป1นข�อมูลเพ่ือใช�อ�างอิงในอนาคต       
และเม่ือมีข�อสงสัยให�สอบถามผู�ติดตอกบัผู�ลงทุนให�เข�าใจกอนซื้อหนวยลงทุน 
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ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 

• ชื่อโครงการจัดการ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ 

• ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): MFC Patong Heritage Property Fund 

• ชื่อยอ: M-PAT 

• ประเภทโครงการ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย) ประเภทไม�รับซ้ือคืนหน�วยลงทุน        
โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอต�อตลาดหลักทรัพย)แห�งประเทศไทย
เพ่ือให�รับหน�วยลงทุนเปNนหลักทรพัย)จดทะเบียน 

• ลักษณะโครงการ: ระบุเฉพาะเจาะจง 

• ประเภทการลงทุน: อสังหาริมทรัพย) 

• อายุโครงการ: ไม�กําหนดอายุโครงการ 

• จํานวนเงินทุนของโครงการ: ไม�เกิน 1,050 ล�านบาท (หน่ึงพันห�าสิบล�านบาท) 

 เง่ือนไข: ไม�มี 

• มูลคาท่ีตราไว�ตอหนวยลงทุน: 10 บาท 

• จํานวนหนวยลงทุน: 105,000,000 หน�วย (หน่ึงร�อยห�าล�านหน�วย) 

• ประเภทหนวยลงทุน: ระบุช่ือผู�ถือหน�วยลงทุน 

• ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย: 10 บาท 

• มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือ: 1,000 บาท (หน่ึงพันบาท)  

และเพ่ิมเปNนทวีคูณของ 100 บาท(หน่ึงร�อยบาท) 

• วันท่ีได�รับอนุมัติให�จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม: วันท่ี 12 พฤษภาคม 2557  

• Risk Spectrum  
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คําถามและคําตอบเก่ียวกับลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนี้เหมาะสมท่ีจะเป1นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลกัษณะใด 

เงินท่ีนํามาลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย)ควรจะเปNนเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เน่ืองจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย)มีวัตถุประสงค)ท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย)ท่ีมีรายได�ประจําในรูปค�าเช�า กองทุนรวมน้ีจึงอาจเหมาะสมกับ   
ผู�ลงทุนท่ีต�องการรายได�ประจําท่ีข้ึนอยู�กับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรพัย) โดยผู�ลงทุนได�รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูป
ของเงินป1นผลจากรายได�ท่ีเกิดจากการดําเนินการของอสังหาริมทรพัย) และ/หรือ กําไรท่ีอาจได�รับจากการขายหน�วยลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย)  

2. กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย�หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย�ใด และมีรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพย�หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย�ดังกลาวเป1นอยางไร 

• การลงทุนคร้ังแรก 

กองทุนรวมจะเข�าลงทุนโดยการซ้ือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ในห�องชุด จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ป5าตองไนท)
พลาซ�าร)” รวมท้ังท่ีดินและสิ่งปลกูสร�าง ซ่ึงป1จจุบันใช�ประโยชน)ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต�ช่ือ “โรงแรมป5าตอง เฮอริ
เทจ” (Patong Heritage Hotel) (โครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ) รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ)ส�วนควบต�างๆ บนท่ีดิน
และอาคารชุด ตลอดจนทรัพย)สินท่ีเปNนส�วนประกอบในการก�อให�เกิดรายได�ของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ท่ีอยู�ในบริเวณรอบ
โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อาทิเช�น ถนน ทางเดิน ทางเข�า-ออกรถยนต)ระหว�างถนนสองร�อยปeและซอยฟfาประทาน (ทางด�าน
ทิศเหนือ) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ภายในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ 
อาทิเช�น ท่ีจอดรถของโครงการ (จํานวนท่ีจอดรถท่ีกองทุน สามารถจอดได�มีจํานวนมากกว�า 70 คัน ซ่ึงมีจํานวนเพียงพอ
ตามท่ีกําหนด) สวนตกแต�ง ห�องน้ําสําหรับสระว�ายน้ํา และห�องเครื่องสระว�ายน้ํา เปNนต�น โดยกองทุนจะซ้ือทรัพย)สินจาก 
บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด (จํานวน 155 ยูนิต) บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด (จํานวน 28 ยูนิต) บริษัท 
ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท ประสพสิน จํากัด ตามลาํดับ ตั้งอยู�บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2424, 2425 และ 11407 น.ส.3ก.
เลขท่ี 5577, 7294, 7297,7298 และ 7299 ท้ังน้ี ทรัพย)สินดังกล�าวตั้งอยู�ท่ี 205/16 ซอยฟfาประทาน ถนนราษฎร)อุทิศ 200 
ปe ตําบลป5าตอง อําเภอกะทู� จังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี 

ตารางสรุปอสังหาริมทรัพย)ท่ีจะลงทุน 

ผู�ครอบครองกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพย�สิน 

ประเภททรัพย�สินท่ีจะลงทุน เนื้อท่ี  
(ไร-งาน-ตารางวา) 

เลขท่ีโฉนด/น.ส.3ก. 

บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ห�องชุด จํานวน 155 ยูนิต 

1-3-1.5 โฉนดเลขท่ี 2424 บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 
จํากัด 

ห�องชุด จํานวน 28 ยูนิต 

บริษัท ประมวลศรี จํากัด ถนน ทางเดิน ทางเข�า-ออกรถยนต) 
ท่ีจอดรถของโครงการ สวนตกแต�ง 

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

บริษัท ประสพสิน จํากัด ถนน ทางเดิน ท่ีจอดรถของ
โครงการ ห�องน้ําสําหรับสระว�ายน้ํา 
และห�องเครื่องสระว�ายน้ํา 

0-0-99.7 
โฉนดเลขท่ี 2425 และ 
11407 น.ส.3ก.เลขท่ี 
5577 และ 7294 
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ตารางสรุปรายละเอียดเก่ียวกับห�องชุดในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั้งแรก 

ผู�ครอบครอง
กรรมสิทธิ ์

ในทรัพย�สิน 

จํานวน
ห�องชุด 
(ยูนิต) 

เนื้อท่ี 
(ตาราง
เมตร) 

ห�องชุดเลขท่ี อัตราสวนแหง
กรรมสิทธิ ์

ในทรัพย�สิน
สวนกลาง 

บริษัท ป5าตอง เฮ
อริเทจ จํากัด 

155 6,191.85 

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

57.607 ส�วน 
ใน 100 ส�วน 

บริษัท ดิ ป5าตอง 
เฮอรเิทจ 2555 

จํากัด 
28 1,359.00 

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

12.700 ส�วน 
ใน 100 ส�วน 

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

ป1จจุบันท่ีดินเลขท่ีนส.3ก.7297 นส.3ก.7298 นส.3ก.7299 นส.3ก.5577 นส.3ก.7294 และโฉนดท่ีดิน 11407 ได�รับการ  
จดทะเบียนภารจํายอมในการใช�ถนน ทางเดิน ทางรถยนต)เข�า-ออก ระหว�างถนนสองร�อยปeและซอยฟfาประทาน (ทางด�าน
ทิศตะวันออก) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ พร�อมท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)     
ทุกชนิด เปNนต�น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก.2781 ซ่ึงมี บริษัท อภิโชติ จํากัด เปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิดังกล�าว และสําหรับ
ท่ีดินเลขท่ีนส.3ก.5577 นส.3ก.7294 และโฉนดท่ีดิน 11407 ได�รับการจดทะเบียนภารจํายอมในการใช�ถนน ทางเดิน      
ทางรถยนต)เข�า-ออก ระหว�างถนนสองร�อยปeและซอยฟfาประทาน (ทางด�านทิศใต�) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ 
พร�อมท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด เปNนต�น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก.1254 ซ่ึงมี           
บริษัท ประมวลศร ี จํากัด เปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล�าว ท้ังน้ี ในการลงทุนในกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท้ัง 7 แปลงข�างต�น 
กองทุนรวมจะได�รับมอบสิทธิภารจํายอมเพ่ือใช�เปNนทางเดิน ทางรถยนต)ทางสัญจร ท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค ไฟฟfา 
ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด จากบรษัิท ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท ประสพสิน จํากัด โดยกองทุนจะไม�มีค�าใช�จ�ายใดๆ ใน
การรับมอบสิทธิภารจํายอมในท่ีดนิดังกล�าว นอกจากน้ี กองทุนรวมจะนําท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2425 ไปจดทะเบียนภารจํา
ยอมเพ่ือรับสิทธิการใช�ถนน ทางเดิน ทางรถยนต)เข�า-ออก ระหว�างถนนสองร�อยปeและซอยฟfาประทาน ของโครงการโรงแรม
ป5าตอง เฮอริเทจ พร�อมท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด เปNนต�น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก.
2781 และนส.3ก.1254 ซ่ึงมี บรษัิท อภิโชติ จํากัด และบริษัท ประมวลศรี จํากัด เปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล�าว 
ตามลาํดับ และจะนําท่ีดินเลขท่ีน.ส.3ก.7297 น.ส.3ก.7298 และ น.ส.3ก.7299 ไปจดทะเบียนภารจํายอมเพ่ือรับสิทธิการใช�
ถนน ทางเดิน ทางรถยนต)เข�า-ออก ระหว�างถนนสองร�อยปe และซอยฟfาประทาน ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ 
พร�อมท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด เปNนต�น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก.1254 ซ่ึงมี             
บริษัท ประมวลศรี จํากัด เปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล�าว โดยกองทุนจะไม�มคี�าใช�จ�ายใดๆ  ในการจดทะเบียน         
ภารจํายอมในท่ีดินดังกล�าวเช�นเดยีวกัน 
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ตารางสรุปรายละเอียดทรัพย)สินท่ีกองทุนจะรับมอบภารจํายอม 

ลําดับท่ี เลขท่ีน.ส.3ก. ผู�ครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย�สิน 

1 น.ส.3ก.1254 บริษัท ประมวลศรี จํากัด 
2 น.ส.3ก.2781 บริษัท อภิโชติ จํากัด 

จากรายละเอียดทรัพย)สินข�างต�นบริษัทจัดการได�มีการพิจารณาเลือกทรัพย)สินท่ีจะลงทุน (Due Diligence) แล�วว�าเปNน
โครงการท่ีมีศักยภาพในการก�อให�เกิดรายได� โดยตั้งอยู�ในทําเลท่ีดี การคมนาคมสะดวก ใกล�แหล�งท�องเท่ียว อัตราการเข�าพัก
และอัตราราคาห�องพักอยู�ในระดับท่ีดี 

นอกจากน้ี บริษัทจัดการได�ว�าจ�างท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือทําการตรวจสอบทางกฎหมายของบริษัท ป5าตอง เฮอรเิทจ จํากัด 
และบริษัทในเครือ ซ่ึงเปNนเจ�าของทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุน ในประเด็นท่ีสําคัญท่ีจะมผีลต�อการจัดตั้งกองทุนรวม 
โดยรายงานผลการตรวจสอบปรากฎดังต�อไปน้ี 

1. ทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนตกอยู�ภายใต�ภาระจํานองตามสญัญาจํานองกับธนาคารพาณิชย) ซ่ึงบริษัท       
จะดําเนินการปลดจํานองหรือไถ�ถอนการจํานองก�อนหรือภายในวันท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนในทรัพย)สินดังกล�าว 

2. ไม�มสีัญญาสําคัญอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต�อการทําธุรกรรมของกองทุนรวมในครั้งน้ี 

3. จากการตรวจสอบสารบบความท่ีศาลย�อนหลัง 5 ปe นับแต�วันท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2556     
ไม�พบว�าบริษัทถูกฟfองเปNนจําเลย หรือถูกพิทักษ)ทรัพย)เด็ดขาดในศาลแพ�งกรุงเทพใต�, ศาลอาญากรุงเทพใต�,      
ศาลจังหวัดภูเก็ต, ศาลภาษีอากร, ศาลล�มละลายกลาง และกรมบังคับคด ี

4. ทรัพย)สินมเีอกสารสิทธิครบถ�วน และมี ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและใบอนุญาตอ่ืนท่ีจําเปNนและเก่ียวข�อง
กับการประกอบกิจการโรงแรมถูกต�องตามกฎหมาย  

บริษัทจัดการมีความเห็นว�าการตรวจสอบสถานะทางกฏหมายของท่ีปรึกษากฏหมายท่ีบริษัทจัดการได�ว�าจ�างได�ทําการ
ตรวจสอบครบถ�วนแล�ว 

เน่ืองจากผู�ประเมินทรัพย)สินได�พิจารณาถึงศักยภาพการใช�ประโยชน)และความสามารถในการสร�างรายได�ของทรัพย)สิน      
ผู�ประเมินทรัพย)สินจึงได�ใช�วิธีพิจารณาจากรายได� (Income approach) เปNนเกณฑ)ในการประเมินมูลค�าทรัพย)สินดังกล�าว 
ท้ังน้ี กองทุนรวมเห็นว�า ผู�ประเมินได�อ�างอิงข�อมูลและสมมติฐานในการประเมินท่ีเปรยีบเทียบมาจากมาตรฐานตลาดของ
ธุรกิจและคํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของทรัพย)สิน รวมท้ังได�มีการเปรียบเทียบกับข�อมลูทรัพย)สินประเภทเดียวกันและในพ้ืนท่ี
ใกล�เคียงกัน เพ่ือประกอบใช�ในการประเมินมลูค�าทรัพย)สินดังกล�าว ซ่ึงมีความสมเหตสุมผล โดยกองทุนรวมจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย)รวมเปNนเงินท้ังสิ้น 1,050 ล�านบาท ซ่ึงมูลค�าเงินลงทุนดังกล�าวเมื่อนํามาเปรยีบเทียบกับราคาของอาคารชุด
พักอาศัยท่ีอยู�ในเขตป5าตองน้ัน จะพบว�าราคาเฉลี่ยของโครงการท่ีเสนอขายในเขตป5าตองจะอยู�ระหว�าง 100,000 – 
170,000 บาท/ตารางเมตร โดยประมาณ ซ่ึงมูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนจะลงทุนน้ันจะอยู�ในช�วงราคาเฉลี่ยของโครงการอาคาร
ชุดพักอาศัยท่ีเสนอขายในเขตป5าตอง อาทิเช�น 
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ลําดับ ลักษณะโครงการท่ีต้ังในเขตป$าตอง ราคาเฉลี่ยโดยประมาณ  
(บาท/ตารางเมตร) 

1 โครงการอาคารสูงลักษณะเดียวกับโครงการป5าตอง เฮอริเทจ 122,000 – 171,600 

2 โครงการอาคารสูง 7 ช้ัน 110,000 – 163,000 

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

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

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

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

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน (บาท) มูลคาเงินลงทุนท่ีกองทุน
รวมจะลงทุน (บาท) บริษัท ไนท�แฟรงค�  

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

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

วิธีรายได�  
(Income Approach)  

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

1,050,000,000 
ปรับตามโครงสร�างการจัดหา
ผลประโยชน)ของกองทุน 

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

มูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุนรวมเปNนเงิน 1,050 ล�านบาท ซ่ึงจะสูงกว�าราคาประเมินค�าทรพัย)สินต่ําสุดตามการหา
มูลค�าตลาดด�วยวิธีรายได�ประมาณร�อยละ 9.95 ท้ังน้ี เพราะผู�ประเมินราคารายบริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) 
จํากัด ได�กําหนดอัตราการเข�าพักของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ไว�ท่ีร�อยละ 62 -78 (เฉลีย่ประมาณร�อยละ 72.8) ซ่ึงต่ํากว�า
ความเปNนจริงเมื่อเปรียบเทียบกับข�อมูลตลาด โดยอัตราการเข�าพักเฉลี่ยของตลาดจะอยู�ประมาณร�อยละ 82 แต�ในขณะท่ี
อัตราการเข�าพักเฉลีย่ของโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ ในช�วง 12 เดือนท่ีผ�านมา (ตั้งแต�เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556) 
จะอยู�ท่ีร�อยละ 85.19 (ท่ีมา : บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด) ซ่ึงเกิดข้ึนจริง ณ ป1จจุบัน การท่ีผู�ประเมินราคาใช�อัตราการ
เข�าพักในอัตราท่ีต่ําดังกล�าว ทําให�ราคาประเมินค�าทรัพย)สินท่ีประเมนิได�ต่ํากว�ามูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการได�ทําการคํานวณมูลค�าเงินลงทุนท่ีจะลงทุนโดยกําหนดให�อัตราการเข�าพักของโรงแรมอยู�ท่ีร�อยละ 81.4 
ซ่ึงใกล�เคียงกับข�อมูลตลาด โดยบริษัทจัดการมีความเห็นว�าอัตราการเข�าพักของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ น้ันเปNนอัตราท่ี
เหมาะสมซ่ึงได�สะท�อนกับสภาพท่ีเปNนจริงในป1จจุบัน เพราะป1จจุบันช�องทางการจัดจําหน�ายของโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ 
ส�วนใหญ�จะมาจากการซ้ือห�องพักล�วงหน�าจาก Agency รายใหญ�ท่ีมีฐานลูกค�าท่ีเปNนกลุ�มเปfาหมายของโรงแรม คือชาวจีน
และชาวรสัเซีย ซ่ึงการจองซ้ือในลกัษณะดังกล�าว Agency จะชําระเงินค�าห�องพักให�แก�โรงแรม เพ่ือเปNนการยืนยันว�าโรงแรม
จะกันห�องพักไว�ให�แก� Agency แต�ละรายอย�างแน�นอน ป1จจุบันจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาพักผ�านการซ้ือห�องพักล�วงหน�า
จาก Agency รายใหญ�คดิเปNนประมาณร�อยละ 75 ของจํานวนนักท�องเท่ียวท้ังหมดท่ีมาพักในโรงแรม 

  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  66  

นอกจากน้ี บริษัทจัดการได�ศึกษาข�อมูลในอดีตเพ่ิมเตมิ โดยขออ�างอิงข�อมูลจากทาง website ของ C9 Hotelworks 
Market Research ในปe 2554 และ 2555 พบว�าโรงแรมในแถบป5าตองน้ันมีอัตราการเข�าพักของนักท�องเท่ียวโดยเฉลี่ย
ประมาณร�อยละ 82 ซ่ึงจะสูงกว�าสมมติฐานท่ีผู�ประเมินราคาใช�ในการประเมินค�าทรัพย)สินในครั้งน้ี 

หากปรับสมมติฐานเก่ียวกับอัตราการเข�าพักของผู�ประเมินราคารายบริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) จํากัด เปNน
ร�อยละ 80 - 85 เพ่ือให�สอดคล�องกับอัตราการเข�าพักตามความเปNนจริงของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ จะทําให�ราคาประเมิน
ค�าทรัพย)สินเพ่ิมข้ึนเปNนประมาณ 1,068 ล�านบาท ซ่ึงสูงกว�ามูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุนประมาณร�อยละ 1.7 และ
เมื่อพิจารณาราคาประเมินค�าทรัพย)สินตามสญัญาการจัดหาผลประโยชน)ท่ีกองทุนรวมทํากับผู�เช�าทรัพย)สินจะเห็นว�ามลูค�า
เงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุนจะสูงกว�าราคาประเมินค�าทรัพย)สินตามสญัญาการจัดหาผลประโยชน)ท่ีต่ําท่ีสุดเพียงร�อยละ 
1.16 เท�าน้ัน 

ท้ังน้ี การท่ีบริษัทจัดการปรับอัตราการเข�าพักให�สอดคล�องกับความเปNนจริงของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ น้ัน บริษัทจัดการ
เห็นว�าอัตราดังกล�าวเปNนอัตราการเข�าพักท่ีเหมาะสมด�วยเหตุผลดังต�อไปน้ี 

• จังหวัดภูเก็ต ยังคงเปNนสถานท่ีท่ีได�รับความนิยมจากท�องเท่ียวต�างประเทศ โดยในปe 2556 มีชาวต�างประเทศเข�า
มาท�องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 3.2 ล�านคน เพ่ิมข้ึนจากปe 2555 ประมาณร�อยละ 26 

• ถึงแม�ว�าสถานการณ)การท�องเท่ียวของประเทศไทย จะได�รับผลกระทบจากป1ญจัยทางการเมือง แต�จํานวน
นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ในช�วงไตรมาสท่ี 1 ของปe 2557 ยังคงเพ่ิมข้ึนประมาณร�อยละ 4.8             
เมื่อเทียบกับช�วงไตรมาสท่ี 1 ของปe 2556  

• การขยายระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส�งในจังหวัดภูเก็ตเพ่ือรองรับการเดินทางเข�ามาของ
นักท�องเท่ียวชาวไทยและต�างประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่งโครงการขยายสนามบินภูเก็ต มลูค�าเงินลงทุนประมาณ 
5,600 ล�านบาท ท้ังน้ี เมื่อสนามบินก�อสร�างแล�วเสร็จในปe 2558 จะสามารถรองรับนักท�องเท่ียวได�เพ่ิมข้ึนอีก
เท�าตัว เปNน 12.5 ล�านคนต�อปe ซ่ึงเปNนผลดีต�อธุรกิจการท�องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

• จํานวนเท่ียวบินจากต�างประเทศท่ีบินตรงมาจังหวัดภูเก็ตปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ืองตลอด 5 ปeท่ีผ�านมามีอัตรา
การเติบโตแบบทบต�นเฉลีย่ร�อยละ 21 ต�อปe (ข�อมูลจากทาง web site ของ C9 Hotelworks Market Research) 

• ชาวจีนและรสัเซีย ซ่ึงเปNนลูกค�ากลุ�มเปfาหมายของทางโรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ เดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในจังหวัด
ภูเก็ตเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง โดยในปe 2556 คิดเปNนสดัส�วนร�อยละ 45 ของจํานวนนักท�องเท่ียวท้ังหมดท่ีเดินทาง
มายังจังหวัดภูเก็ต เพ่ิมข้ึนจากปeก�อนหน�า ซ่ึงมีสัดส�วนประมาณร�อยละ 36 และมีแนวโน�มท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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ภาพแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย�สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนคร้ังแรก 
และรายละเอียดทรัพย�สินท่ีกองทุนจะได�รับมอบสิทธภิารจํายอมท่ีดิน 

 

 

1. สรุปรายละเอียดทรัพย์สนิที�กองทนุรวมจะลงทนุ 

(1) ข้อมลูทั�วไปของโครงการโรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ 

ที�ตั (งของโครงการโรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ 

ตั (งอยูที่� 205/16 ซอยฟ้าประทาน ถนนราษฎร์อทิุศ 200 ปี ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้  จงัหวดัภเูก็ต   
  

 
 

จดภาระจาํยอมให้แก่กองทุนรวม 

ทิศใต้ 

ทิศเหนือ 
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ภาพแสดงตาํแหนง่ที�ตั (งของโครงการโรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ 

 

ที�มา : Google Earth 

โครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ตั้งอยู�ในอาคารชุด “ป5าตองไนท)พลาซ�าร)” อาคารดังกล�าวเปNนอาคารสูง 18 ช้ัน                
อยู�ใจกลางหาดป5าตอง จังหวัดภูเก็ต เน้ือท่ี 1 ไร� 3 งาน 1.5 ตารางวา มีห�องชุดท้ังหมดจํานวน 237 ยูนิต แบ�งเปNนห�องชุด
ของบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด จํานวน 155 ยูนิต บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด จํานวน 29 ยูนิต และเปNน
ของบุคคลอ่ืน จํานวน 53 ยูนิต (เดิมบริษัท ไฮตั้น มารีน จํากัด เปNนเจ�าของห�องชุดจํานวน 187 ยูนิต ต�อมาในปe 2554 
บริษัท ไฮตั้น มารีน จํากัด ได�ขายห�องชุดให�แก�บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด จํานวน 155 ยูนิต นําไปใช�ประโยชน)เปNนห�อง
นิติบุคคลอาคารชุด จํานวน 1 ยูนิต และขายให�แก�บุคคลอ่ืน 3 ยูนิต ดังน้ัน จึงทําให�จํานวนห�องชุดของบริษัท ไฮตั้น มารนี 
จํากัด เหลืออยู� 28 ห�อง และต�อมาบริษัท ไฮตั้น มารีน จํากัด ได�เปลี่ยนช่ือเปNน บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด) 

อาคารชุด “ป5าตองไนท)พลาซ�าร)” ก�อสร�างแล�วเสรจ็เมื่อปe พ.ศ. 2534 ป1จจุบันอาคารมีอายุประมาณ 23 ปe ซ่ึงภายหลังจากท่ี
บริษัท ป5าตอง เฮอรเิทจ จํากัด เข�ามาซ้ือห�องชุดข�างต�นเรียบร�อยแล�ว ท้ัง บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด และ
บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ได�เข�ามาปรับปรุงซ�อมแซมและฟwxนฟูกิจการโรงแรมให�สามารถดาํเนินธุรกิจต�อไปได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเมื่อปe พ.ศ.2555 บริษัท ป5าตอง เฮอรเิทจ จํากัด และบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด ได�ดําเนินการ
ปรับปรุงซ�อมแซมครั้งใหญ� และได�ทยอยเปyดให�บริการห�องพักใหม�ได�อีกครั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ภายใต�ช่ือ “โรงแรม     
ป5าตอง เฮอรเิทจ” โดยอยู�ภายใต�การบรหิารจัดการของบริษัท ป5าตอง เฮอรเิทจ จํากัด ท้ังน้ี โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ 
จัดเปNนโรงแรมระดับขนาดกลาง (Mid Scale) มีพ้ืนท่ีใช�สอยเฉพาะโรงแรมท้ังหมดประมาณ 7,550.85 ตารางเมตร จํานวน
ห�องพักท้ังหมดมี 164 ห�อง โดยมรีายละเอียดดังต�อไปน้ี 

  

โรงแรมป่าตองเฮอริเทจ  
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ลําดับท่ี ชั้น ห�องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห�อง 

ประเภทห�องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์
ในทรัพย�สินสวนกลาง 

1 

1 

114/1 - ส�วนต�อนรับ 23.54 0.220 ส�วนใน 100 ส�วน 

2 114/6 - 

สํานักงาน 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

6 

2 

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

7 114/13 - สโตร)แม�บ�าน 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

8 114/14 - 
ออฟฟyศแม�บ�าน 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

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

13 114/229 - ห�องอาหารเช�า 269.35 2.519 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

15 

3 

114/21 1 

Superior Room 

27.20 0.254 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

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

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

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

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

23 114/29 1 

Superior Room 

28.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

25 114/31 1 28.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 
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ลําดับท่ี ชั้น ห�องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห�อง 

ประเภทห�องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินสวนกลาง 

26 

3 

114/32 - 
ห�องพักพนักงาน 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

28 114/34 1 

Superior Room 

29.80 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

30 114/36 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

31 114/37 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

32 114/38 1 
Superior Corner 

67.10 0.627 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

34 114/40 1 
Superior Room 

29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

36 114/42 - 
ห�องออกกําลังกาย 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

38 

4 

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

39 114/45 1 

Superior Room 

32.00 0.299 สวนใน 100 ส�วน 

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

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

42 114/48 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

43 114/49 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

44 114/50 1 34.00 0.318 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

46 114/52 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

48 114/54 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

49 114/55 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

50 114/56 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

51 114/57 1 29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

52 114/58 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

53 114/59 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

54 114/60 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 
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ลําดับท่ี ชั้น ห�องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห�อง 

ประเภทห�องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินสวนกลาง 

55 

4 

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

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

57 114/63 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

61 

5 

114/68 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76 114/86 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

80 

6 

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

81 114/91 1 
Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

82 114/92 1 32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 
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ลําดับท่ี ชั้น ห�องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห�อง 

ประเภทห�องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินสวนกลาง 

83 

6 

114/93 1 

Superior Room 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96 114/109 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

100 

7 

114/115 1 

Superior Room 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

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

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

106 114/121 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

110 114/126 1 28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 
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ลําดับท่ี ชั้น ห�องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห�อง 

ประเภทห�องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินสวนกลาง 

111 

7 

114/127 1 

Superior Room 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

114 114/130 1 
Superior Corner 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

116 114/132 1 

Superior Room 

29.75 0.278 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

120 

8 

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

121 114/139 1 
Seaview 
Superior 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

124 114/147 1 
Superior Room 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

126 114/149 1 
Seaview Deluxe 

58.00 0.542 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

128 114/151 1 Seaview Suit-
Two Bedrooms 

110.00 1.028 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

130 

9 

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

131 114/156 1 
Seaview 
Superior 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

135 114/161 1 Seaview 
Superior 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

137 114/164 1 
Superior Room 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

138 114/165 1 31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 
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ลําดับท่ี ชั้น ห�องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห�อง 

ประเภทห�องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินสวนกลาง 

139 

9 

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

140 114/168 1 Seaview Suit-Two 
Bedrooms 

92.20 0.862 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

142 

10 

114/170 
1 

Seaview Suit-Two 
Bedrooms 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

144 114/172 1 

Seaview Superior 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

147 114/176 
1 Seaview Suit 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

149 114/177 1 
Seaview Superior 

28.00 0.261 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

151 114/179 1 
Superior Room 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

153 114/181 1 
Seaview Deluxe 

38.00 0.355 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

155 114/183 1 
Seaview Suit-Two 

Bedrooms 
86.63 0.810 ส�วนใน 100 ส�วน 

156 

11 

114/185 
1 

Seaview Suit-Two 
Bedrooms 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

159 114/190 
1 

Seaview Suit-Two 
Bedrooms 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

162 114/192 1 
Superior Room 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

164 114/196 2 
Seaview Deluxe 

80.00 0.748 ส�วนใน 100 ส�วน 

165 114/197 2 80.00 0.748 ส�วนใน 100 ส�วน 
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ลําดับท่ี ชั้น ห�องชุด
เลขท่ี 

จํานวน
ห�อง 

ประเภทห�องพัก เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

อัตราสวนแหงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย�สินสวนกลาง 

166 

12 

114/200 1 Seaview 
Superior 

32.00 0.299 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

168 114/202 
1 

Seaview Suit-
Two Bedrooms 

63.00 0.589 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

170 114/203 1 
Superior Room 

31.80 0.297 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

172 114/205 1 
Seaview Deluxe 

40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

174 114/207 
1 Seaview Suit-

Two Bedrooms 

40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

177 

13 

114/210 1 

Seaview Deluxe 

40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

180 

14 

114/214 1 

Seaview Deluxe 

40.00 0.374 ส�วนใน 100 ส�วน 

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

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

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

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

ป1จจุบันโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ได�เปyดให�บริการห�องพักท้ังหมด 164 ห�อง ครบถ�วนแล�ว โดยประเภทห�องพักท่ีเปyด
ให�บริการมีท้ังหมด 6 ประเภท ดังน้ี 

ลําดับท่ี ประเภทห�องพัก จํานวน (ห�อง) 

1 แบบ Superior Room 98 

2 แบบ Superior-Corner 13 

3 แบบ Seaview Superior 17 

4 แบบ Seaview Deluxe  21 

5 แบบ Seaview Suit 4 

6 แบบ Seaview Suit-Two Bedrooms 11 
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นอกจากน้ี ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีให�บริการแก�นักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาใช�บริการภายในโรงแรมอีก ได�แก�            
บริการซักรีด บริการฟyตเนส ร�านอาหาร สระว�ายนํ้ากลางแจ�งจํานวน 2 สระ อินเตอร)เนต และเคเบ้ิลทีวี เปNนต�น 

ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบตามมาตรฐานโรงแรม โดยระบบสาธารณูปโภคหลัก ได�แก� 
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟfาและไฟฟfาสํารอง ระบบปfองกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล และระบบลิฟท)
จํานวน 3 ชุด แบ�งเปNน ลิฟท)สําหรบัโดยสาร 2 ชุด และลิฟท)สําหรับขนของ 1 ชุด 

อัตราการเข�าพัก (Occupancy Rate) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ  

ภายหลังการปรับปรุง ซ�อมแซม ตกแต�งห�องพักใหม� โรงแรมได�เริ่มทยอยเปyดให�บริการอย�างเปNนทางการอีกครั้งเมื่อเดือน
ธันวาคม 2555 ซ่ึงป1จจุบัน (ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557) โรงแรมได�เปyดให�บริการห�องพักครบท้ัง 164 ห�อง ท้ังน้ี ในปe 2556    
ท่ีผ�านมาโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ มีอัตราการเข�าพักเฉลี่ยร�อยละ 85.19 รายละเอียดมีดังน้ี (ข�อมลู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2556) 

 ปV 2555 ปV 2556 

ธ.ค. ม.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ธ.ค. 

อัตราการเข�าพักเฉลี่ย (ร�อยละของจํานวนห�องพัก) 96.30% 83.91% 86.40% 

อัตราค�าห�องพักเฉลี่ย (บาท/คืน) 3,666.84 2,848.17 3,093.27 

รายได�ค�าห�องพัก (ล�านบาท) 7.15 58.40 68.90 

ท่ีมา : บริษัท ป�าตอง เฮอริเทจ จํากัด 

โครงสร�างรายได�ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

 ปV 2555 ปV 2556 

ธ.ค. ม.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ธ.ค. 

จํานวนเงิน 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ จํานวนเงิน 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ จํานวนเงิน 
(ล�านบาท) 

ร�อยละ 

รายได�ค�าห�องพัก  7.15 93.49 58.40 93.04 68.90 93.58 

รายได�จากการจําหน�ายอาหาร 
และเครื่องดื่ม  

0.43 5.55 3.96 6.31 4.25 5.77 

รายได�อ่ืน  0.07 0.96 0.41 0.65 0.47 0.64 

รายได�รวม 7.65 100.00 62.77 100.00 73.62 100.00 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 6.39 51.58 60.08 

ท่ีมา : บริษัท ป�าตอง เฮอริเทจ จํากัด 

จากตารางข�างต�นจะเห็นว�ารายได�หลักของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ จะมาจากรายได�ค�าห�องพัก โดยในปe 2556 ท่ีผ�านมา 
โรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ มีรายได�ค�าห�องพัก จํานวน 127.30 ล�านบาท หรือคิดเปNนร�อยละ 93.34 ของรายได�รวม โดยผู�เข�า
พักส�วนใหญ�จะเปNนผู�เข�าพักจากประเทศจีน รสัเซีย เปNนต�น 
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สัดส�วนของรายได�จําแนกตามประเทศของผู�เข�าพัก (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

ประเทศ ปV 2555 ปV 2556 

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

จีน 8.14% 39.41% 80.16% 54.25% 80.77% 

ไทย 0.20% 4.33% 8.89% 0.89% 0.88% 

ออสเตรเลีย 10.05% 4.86% 1.74% 3.00% 1.53% 

รัสเซีย 76.23% 23.74% 0.04% 1.98% 0.96% 

คูเวต 1.40% 2.05% 1.20% 5.79% 2.02% 

อินเดีย 0.00% 1.59% 0.79% 1.34% 1.32% 

อินโดนีเซีย 1.15% 0.72% 0.69% 2.49% 1.16% 

ฮ�องกง 0.00% 1.27% 0.67% 2.45% 0.71% 

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

บาเรนห) 0.09% 0.59% 0.55% 0.71% 0.65% 

มาเลเซีย 0.10% 1.30% 0.39% 5.48% 3.44% 

อ่ืนๆ 1.03% 18.97% 4.27% 20.40% 5.59% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

ท่ีมา : บริษัท ป�าตอง เฮอริเทจ จํากัด 
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สัดส�วนของรายได�จําแนกตามข�องทางการจําหน�าย (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556) 

ชองทางการจําหนาย ปV 2555 ปV 2556 

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

ตัวแทนท�องเท่ียว  
(Tour Operator) 

- 37.75% 85.81% 55.66% 67.04% 

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

ตัวแทนรับจองโรงแรมออนไลน) 
(Online Agent) 

96.00% 46.69% 4.14% 28.20% 6.95% 

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

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

โต�ะจําหน�ายในสนามบิน  
(Airport Tour Desk) 

- - 3.54% 3.31% 9.74% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

ท่ีมา : บริษัท ป�าตอง เฮอริเทจ จํากัด 

2. การทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 

1. กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซ้ือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ในท่ีดินพร�อมอาคารสิ่งปลูกสร�าง อันประกอบด�วย ห�องชุด 
จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ป5าตองไนท)พลาซ�าร)” ซ่ึงป1จจุบันใช�ประโยชน)ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต�
ช่ือ “โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ” (Patong Heritage Hotel) (โครงการโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ) รวมถึงเครื่องจักร
และอุปกรณ)ส�วนควบต�างๆ บนท่ีดินและอาคารชุด ตลอดจนทรัพย)สินท่ีเปNนส�วนประกอบในการก�อให�เกิดรายได�
ของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ท่ีอยู�ในบริเวณรอบโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อาทิเช�น ถนน ทางเดิน ทางเข�า-ออก
รถยนต)ระหว�างถนนสองร�อยปeและซอยฟfาประทาน (ทางด�านทิศเหนือ) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ภายในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อาทิเช�น ท่ีจอดรถของโครงการ สวน
ตกแต�ง ห�องน้ําสําหรับสระว�ายน้ํา และห�องเครื่องสระว�ายน้ํา เปNนต�น โดยกองทุนจะซ้ือทรัพย)สินจาก บริษัท      
ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด (จํานวน 155 ยูนิต) บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด (จํานวน 28 ยูนิต)            
บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บรษัิท ประสพสิน จํากัด ตามลําดบั 

นอกจากน้ี กองทุนจะได�รับการจดภารจํายอมบนท่ีดินท้ังผืนเพ่ือใช�เปNนทางเดิน ทางรถยนต) ทางสัญจร ท่ีจอดรถ
และสาธารณูปโภค ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด จากบริษัท อภิโชติ จํากัด และ บริษัท ประมวลศร ีจํากัด  

โดยทุกบริษัทท่ีกล�าวข�างต�นเปNนเจ�าของอสังหาริมทรัพย)ในเวลาท่ีมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให�แก�กองทุนรวม 

2. กองทุนรวมจะปล�อยเช�าทรัพย)สินเปNนระยะเวลา 5 ปe ให�แก� บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซ่ึงเปNนเจ�าของ
กรรมสิทธ์ิเดิม เพ่ือนําไปจัดหาผลประโยชน)และจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กองทุนรวมในอัตราค�าเช�าตามท่ีได�ตกลงกัน  

3. บริษัท ป5าตอง เฮอรเิทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท 
ประสพสิน จํากัด และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวข�องอาจลงทุนในหน�วยลงทุนไม�เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได�แล�วท้ังหมด 
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ความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

ความขัดแย�งทางผลประโยชน)ระหว�างกองทุนรวมกับบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินท่ีกองทุน
รวมจะเข�าลงทุน และในฐานะผู�เช�าอสังหาริมทรัพย) ตลอดจนผู�ประกอบกิจการในการจัดการทรัพย)สนิท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
อาจเกิดข้ึนได� ถึงแม�ว�า บริษัทจัดการจะได�กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน�าท่ีของ 

ผู�เช�าอสังหารมิทรัพย)อย�างระมดัระวัง เน่ืองจากผู�มีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัทดังกล�าว ตลอดจนบริษัทในเครือ 
เปNนเจ�าของอสังหารมิทรัพย)ประเภทโรงแรมท่ีเปyดบริการแล�วนอกเหนือจากโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ซ่ึงได�แก� โรงแรมเทวัญ 
ดารา รสีอร)ท แอนด) สปา หัวหิน และ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช วิลล�า กุยบุรี อย�างไรก็ตาม โรงแรมดังกล�าว มีความแตกต�าง
กัน ไม�ว�าจะเปNนเรื่องของทําเลท่ีตัง้ ราคา การให�บริการ สถาป1ตยกรรมและการตกแต�ง สิ่งอํานวยความสะดวก และขนาด
ของห�องพัก โดยมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี 

ด�านขนาดห�องพัก และกลุ�มลูกค�า: โรงแรมเทวัญ ดารา รสีอร)ท แอนด) สปา หัวหิน ซ่ึงตั้งอยู�ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ)          
เปNนโรงแรมในระดับหรู (Luxury 5 ดาว) ในขณะท่ีโรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ เปNนโรงแรมในระดบัขนาดกลาง (Mid Scale) 
ท่ีราคาห�องพักเฉลี่ยต่ํากว�าเปNนอย�างมากทําให�มีกลุ�มลูกค�าเปfาหมายท่ีแตกต�างกัน 

ด�านทําเลท่ีตั้ง: สถานท่ีตั้งของโรงแรมเทวัญ ดารา ท้ัง 2 แห�งท่ีอยู�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ) เปNนท่ีเงียบสงบ เหมาะแก�การ
พักผ�อนอยู�ภายในโรงแรมหรือท�องเท่ียวในบริเวณใกล�เคียง ขณะท่ีหาดป5าตอง ซ่ึงเปNนท่ีตั้งของโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ จะมี
ความคึกคักมากกว�า จึงดึงดดูนักท�องเท่ียวท่ีชอบการเท่ียวภายนอกโรงแรมมากกว�า  

ช่ือโรงแรมและเครื่องหมายการค�า: ป1จจุบันบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด เปNนเจ�าของลิขสิทธ์ิช่ือและเครื่องหมายการค�า
นามว�า “ป5าตอง เฮอริเทจ” เพ่ือใช�ในการประกอบกิจการโรงแรม ซ่ึงภายหลังจากการลงทุนของกองทุนรวมแล�ว บริษัท    
ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ตกลงยนิยอมให�กองทุนรวมใช�ช่ือและเครือ่งหมายการค�า “ป5าตอง เฮอริเทจ” ต�อไปได� โดยไม�คดิ
ค�าลิขสิทธ์ิหรือค�าธรรมเนียมใดๆ จากกองทุนรวม นอกจากน้ี บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด จะไม�สามารถใช�ช่ือน้ีได�อีก 
ตราบเท�าท่ีกองทุนยังคงลงทุนในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ 

ถึงแม�ว�า โอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน)จะลดลงจากเหตผุลดังกล�าวข�างต�น แต�เน่ืองจากธุรกิจหลักของ          
ผู�มีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด คือ การพัฒนาและลงทุนในโรงแรม ดังน้ัน ในอนาคต          
ผู�มีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัทดังกล�าว จึงอาจจะพัฒนาโรงแรมในระดับขนาดกลาง (Mid Scale) และ              
บริหารจัดการเอง หรือใช�แบรนด)โรงแรมในระดับขนาดกลาง (Mid Scale) อ่ืน ซ่ึงอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน)ระหว�างกองทุนรวมและผู�เช�าหรือกรรมการได�  

3. สรุปสาระสําคัญของร�างสัญญาต�างๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุนรวม  

(1) สัญญาซ้ือขายทรัพย)สิน 

ผู�จะขาย บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด 
บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ไฮตั้น มารนี จํากัด) 
บริษัท ประมวลศรี จํากัด 
บริษัท ประสพสิน จํากัด 

ผู�จะซ้ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”) 

ทรัพย)สินท่ีจะซ้ือขาย ตามรายละเอียด ข�อ 4.1.1 รายละเอียดทรัพย)สินท่ีกองทุนเข�าลงทุน 

ราคาท่ีจะซ้ือขาย 600,000,000 (หกร�อยล�าน) บาท 
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การโอนกรรมสิทธ์ิ 
ในทรัพย)สิน 

การจดทะเบียนโอนทรัพย)สินจะเกิดข้ึนต�อเมื่อ 
1.  กองทุนรวมและผู�ขายต�องดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิและสทิธิครอบครอง

ทรัพย)สินท่ีซื้อขาย ณ สํานักงานท่ีดินท่ีเก่ียวข�อง ภายในวันและเวลาท่ีกองทุนรวมจะ
กําหนด 

2.  ทรัพย)สินท่ีซื้อขายอยู�ในสภาพดีและครบถ�วน โดยผู�ขายได�รับใบอนุญาตก�อสร�าง
อาคาร ใบอนุญาตเปyดการใช�อาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม และ
ใบอนุญาตต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องจากหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องครบถ�วนถูกต�องตาม
กฎหมาย 

3.  ทรัพย)สินท่ีซื้อขายไม�อยู�ภายใต�ข�อพิพาทกับบุคคลใดๆ และปราศจากทรัพยสิทธิหรือ
ภาระผูกพันใดๆ หรือการนําไปเปNนหลักประกันโดยประการอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต�ไม�จํากัด
อยู�เพียง การจํานอง การจํานํา สิทธิยึดหน�วง ทางจําเปNน และภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย)อ่ืนใด และได�มีการดําเนินการปลดจํานองทรัพย)สินในส�วนของป5า
ตอง เฮอริเทจ กับธนาคารกสิกรไทย 

4.  ผู�ขายจะส�งมอบใบอนุญาตต�างๆ และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิหรือ
ประโยชน)อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย)สินท่ีซื้อขายให�แก�กองทุนรวม ณ สถานท่ี           
ท่ีกองทุนรวมกําหนดในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ เพ่ือให�กองทุนรวมเปNนผู�ใช�               
ผู�ครอบครอง และเปNนผู�มีกรรมสทิธ์ิและสิทธิครอบครองในทรัพย)สนิท่ีซื้อขาย    
อย�างสมบูรณ)และถูกต�องตามกฎหมายนับแต�วันจดทะเบียนโอนทรัพย)สินท่ีซื้อขาย
เปNนต�นไป 

5.  ผู�ขายได�ทําการปรับปรุงและหรือซ�อมแซมทรัพย)สินท่ีซื้อขายตามแผนการปรับปรุงและ
ตกแต�งห�องพักและพ้ืนท่ีโดยรอบเรียบร�อยแล�ว และตามรายการท่ีกองทุนรวมได�กําหนด 

6.  มีการเข�าทําสัญญาซ้ือขายเฟอร)นิเจอร) อุปกรณ)และงานระบบ ระหว�างคู�สญัญาท่ี
เก่ียวข�อง และมีการโอนเฟอร)นิเจอร) อุปกรณ)และงานระบบของโรงแรมให�แก�กองทุน
รวม 

7.  มีการดําเนินการให�กองทุนรวมเข�าเปNนผู�เอาประกันและผู�รับผลประโยชน)ภายใต�
ประกันภัยทรัพย)สินตามสัดส�วนทรัพย)สินท่ีกองทุนจะเข�าลงทุน รวมถึงประกันภัยความ
เสี่ยงภัยบุคคลท่ีสาม และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (ถ�ามี) สําหรับระยะเวลา
ประกันภัยท่ีเหลือของกรมธรรม)ประกันภัย ซ่ึงผู�ขายรายใดรายหน่ึงหรือท้ังหมดได�มีการ
ชําระเบ้ียประกันภัยตลอดระยะเวลาประกันภัยครบถ�วนแล�วและตลอดจนได�จัดทํา
ประกันภัยเพ่ิมเติมตามประเภทความคุ�มครองและรายละเอียดอ่ืนท่ีกองทุนรวมเห็น
เหมาะสม 
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เหตุผดินัดหรือเหตุแห�งการ
เลิกสญัญา  

เหตุการณ)อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ีถือเปNนเหตุผดินัดตามสัญญา
ฉบับน้ี 

1.  หากว�าในระยะเวลาใดๆ ก�อนการจดทะเบียนโอนทรัพย)สินท่ีซื้อขาย คู�สัญญาฝ5ายใด
ฝ5ายหน่ึงไม�ปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี หรือผิดคํารับรองและรับประกันท่ีให�ไว�ในสัญญา
ฉบับน้ี โดยไม�ดําเนินการแก�ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และส�งผลให�
กองทุนรวมไม�สามารถใช�ประโยชน)ในทรัพย)สินท่ีซื้อขายได�ตามวัตถุประสงค)ของ
สัญญาฉบับน้ี ให�ถือว�าคู�สัญญาฝ5ายน้ันเปNนฝ5ายผิดสัญญา 

2.  ก�อนการโอนทรัพย)สินท่ีซื้อขาย ผู�ขายรายใดรายหน่ึงถูกศาลสั่งพิทักษ)ทรัพย)หรือถูก
ศาลสั่งให�ล�มละลาย หรืออยู�ในข้ันตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่ง
ให�ฟwxนฟูกิจการของผู�ขาย ซ่ึงกองทุนรวมเห็นว�ามีผลกระทบต�อความสามารถของ
ผู�ขายรายใดรายหน่ึง หรือท้ังหมดในการชําระหน้ีหรือปฏิบัตติามสัญญาน้ี 

3.  ในระยะเวลาก�อนการจดทะเบียนโอนน้ัน ทรัพย)สินท่ีซื้อขายได�รับความเสียหายอย�าง
มีนัยสําคัญ หรือการประกอบกิจการของทรัพย)สินท่ีซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบอย�างมีนัยสําคัญ 

4.  ไม�มีการจดทะเบียนซ้ือขายทรัพย)สินท่ีซื้อขายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา
ฉบับน้ี 

5.  มีการปฏิบัติผดิสญัญาโดย  

(ก)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต�สัญญาซ้ือขายเฟอร)นิเจอร) อุปกรณ)และงานระบบ 
หรือ 

(ข)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต�สญัญาภาระจํายอม 

ผลของการผิดนัดหรือผล  
อันเกิดจากเหตุแห�งการ     
เลิกสญัญา  

1.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝ5ายใดฝ5ายหน่ึงตกเปNนฝ5ายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญาใน          
ข�อ 1. ข�อ 2.หรือข�อ 3. ข�างต�น คู�สัญญาอีกฝ5ายหน่ึงท่ีไม�ได�เปNนผู�ผดินัดอาจบอกเลิก
สัญญาฉบับน้ี โดยแจ�งให�คู�สัญญาฝ5ายท่ีผดินัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร 

2.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝ5ายใดฝ5ายหน่ึงตกเปNนฝ5ายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญาใน   
ข�อ 4. หรือข�อ 5. ข�างต�น คู�สญัญาอีกฝ5ายหน่ึงท่ีไม�ได�เปNนผู�ผิดนัดอาจบอกเลิกสญัญา
ฉบับน้ีโดยแจ�งให�คู�สัญญาฝ5ายท่ีผิดนัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร ท้ังน้ี คู�สัญญาฝ5ายท่ี
มิได�ตกเปNนฝ5ายผดินัดมีสิทธิเรียกร�องค�าเสียหายหรือค�าใช�จ�ายใดๆ ต�อคู�สัญญาอีกฝ5าย
หน่ึงสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได� 

3.  ในกรณีท่ีคู�สัญญาตกลงเลิกสัญญาร�วมกัน ให�ถือว�าสัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง โดยท่ีคู�สัญญา
แต�ละฝ5ายไม�มสีิทธิเรียกร�องค�าเสียหายหรือค�าใช�จ�ายใดๆ หรือประโยชน)ตอบแทนอ่ืนใด
จากคู�สัญญาอีกฝ5ายหน่ึงได� เว�นแต�จะได�ตกลงเปNนอย�างอ่ืน 

4.  ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวมท่ีบริษัทจัดการได�รับอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และกองทุนรวมได�
แจ�งให�ผู�ขายทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปNนลายลักษณ)อักษรแล�ว 
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ค�าใช�จ�าย ค�าธรรมเนียม 
และภาษีต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับการโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย)สิน 

1.  ผู�ขายตกลงรับผดิชอบค�าธรรมเนียม อากรแสตมป� และภาษีอากรต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องใน
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองในทรัพย)สินท่ีซื้อขายตามสัญญาน้ี 
รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได�นิติบุคคลหัก ณ ท่ีจ�ายของผู�ขายสาํหรับเงินท่ี
ผู�ขายได�รับภายใต�สัญญาฉบับน้ี 

2.  ผู�ขายมีหน�าท่ีชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินจนถึงวันจดทะเบียนโอนทรัพย)สินท่ีซื้อขาย 
และภาษีบํารุงท�องท่ี รวมตลอดถึงภาษีปfาย ภาษีอ่ืนๆ หรือค�าธรรมเนียมใดๆ ท่ีอาจ
เรียกเก็บโดยหน�วยงานราชการเน่ืองด�วยหรือท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ประโยชน)ใน
ทรัพย)สินท่ีซื้อขายจนถึงวันจดทะเบียนโอนทรัพย)สินท่ีซื้อขาย ท้ังน้ี ถึงแม�หน�วยงาน
ราชการจะทําการเรียกเก็บภาษีหรอืค�าธรรมเนียมดังกล�าวภายหลังจากวันจด
ทะเบียนโอนก็ตาม 

(2) สัญญาซ้ือขายเฟอร)นิเจอร) 

ผู�จะขาย บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด 

บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด 

ผู�จะซ้ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”) 

ทรัพย)สินท่ีจะซ้ือขาย เครื่องจักรและอุปกรณ)ส�วนควบต�างๆ และงานระบบท่ีใช�ในการประกอบกิจการของ
โรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ (Patong Heritage Hotel)  

ราคาท่ีจะซ้ือขาย 225,000,000 (สองร�อยยี่สิบห�าล�าน) บาท 

การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย)สิน  

1.  กองทุนรวมจะซ้ือทรัพย)สินท่ีซ้ือขายภายใต�สัญญาฉบับน้ีก็ต�อเมื่อทรพัย)สินท่ีโอนให�แก�
กองทุนรวมเปNนทรัพย)สินท่ีซื้อขายทุกรายการตามท่ีระบุไว�ในสญัญาฉบับน้ี และเปNน
การโอนทรัพย)สินท่ีซื้อขายทุกรายการพร�อมกัน 

2.  คู�สัญญาตกลงให�การโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินท่ีซื้อขายจะมีผลสมบูรณ)ในวันท่ีมีผล
เปNนการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย)สินภายใต�สญัญาซ้ือขายทรัพย)สิน 

3.  ทรัพย)สินท่ีซื้อขายครบถ�วนทุกรายการ และอยู�ในสภาพสมบูรณ)และเหมาะแก�การใช�
ประโยชน)ซึ่งทําให�กองทุนรวมสามารถนําออกให�เช�า เพ่ือใช�ในการประกอบกิจการ
โรงแรมฯหรือดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประโยชน)ของกองทุนรวม 

4.  กุญแจ รหัสแม�กุญแจ ต�นฉบับเอกสารท้ังหมด และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับ
สิทธิหรือประโยชน)อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย)สินท่ีซื้อขาย (เช�น หนังสือรับรอง              
ใบทะเบียนกรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) ให�แก�กองทุนรวม ณ 
สถานท่ีท่ีกองทุนรวมกําหนด รวมถึงลงนามและดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปNน เพ่ือให�
กองทุนรวมเปNนผู�ใช� ผู�ครอบครอง และเปNนผู�มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินท่ีซื้อขายอย�าง
สมบูรณ)และถูกต�องตามกฎหมายนับแต�วันโอนทรัพย)สินท่ีซื้อขายเปNนต�นไปต�นไป 
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เหตุผดินัดหรือเหตุแห�งการ
เลิกสญัญา  

เหตุการณ)อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ีถือเปNนเหตุผดินัดตามสัญญา
ฉบับน้ี 

1.  หากว�าในระยะเวลาใดๆ ก�อนวันโอนกรรมสิทธ์ิ คู�สัญญาฝ5ายใดฝ5ายหน่ึงไม�ปฏิบัติตาม
สัญญาฉบับน้ี หรือผิดคํารับรองและรับประกันท่ีให�ไว�ในสญัญาฉบับน้ี โดยไม�
ดําเนินการแก�ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และส�งผลให�กองทุนรวมไม�
สามารถใช�ประโยชน)ในทรัพย)สินท่ีซื้อขายได�ตามวัตถุประสงค)ของสัญญาฉบับน้ี ให�ถือ
ว�าคู�สัญญาฝ5ายน้ันเปNนฝ5ายผิดสญัญา 

2.  ก�อนการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย)สินท่ีซ้ือขาย ผู�ขายถูกศาลสั่งพิทักษ)ทรัพย)หรือถูกศาลสั่ง
ให�ล�มละลาย หรืออยู�ในข้ันตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งให�
ฟwxนฟูกิจการของผู�ขาย ซ่ึงกองทุนรวมเห็นว�ามีผลกระทบต�อความสามารถของผู�ขาย
ในการชําระหน้ีหรือปฏิบัตติามสัญญาน้ี 

3.  ในระยะเวลาก�อนโอนกรรมสิทธ์ิ ทรัพย)สินท่ีซื้อขายได�รับความเสียหายอย�างมี
นัยสําคัญ หรือความสามารถในการนําทรัพย)สินท่ีซื้อขายไปประกอบกิจการโรงแรมฯ 
มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย�างมีนัยสําคัญ 

4.  ไม�มีการซ้ือขายทรัพย)สินท่ีซื้อขายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาฉบับน้ี 

5.  มีการปฏิบัติผดิสญัญาโดย  

(ก)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต�สญัญาซ้ือขายทรัพย)สิน หรือ 

(ข)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต�สญัญาภาระจํายอม 

ผลของการผิดนัดหรือผลอัน
เกิดจากเหตุแห�งการเลิก
สัญญา  

1.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝ5ายใดฝ5ายหน่ึงตกเปNนฝ5ายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญาใน        
ข�อ 1. ข�อ 2. หรือข�อ 3. ข�างต�น คู�สัญญาอีกฝ5ายหน่ึงท่ีไม�ได�เปNนผู�ผดินัดอาจบอกเลิก
สัญญาฉบับน้ี โดยแจ�งให�คู�สัญญาฝ5ายท่ีผดินัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร 

2.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝ5ายใดฝ5ายหน่ึงตกเปNนฝ5ายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญา ในข�อ 
4. หรือ 5. ข�างต�น คู�สัญญาอีกฝ5ายหน่ึงท่ีไม�ได�เปNนผู�ผดินัดอาจบอกเลิกสญัญาฉบับน้ี
โดยแจ�งให�คู�สัญญาฝ5ายท่ีผิดนัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร ท้ังน้ี คู�สัญญาฝ5ายท่ีมิได�
ตกเปNนฝ5ายผดินัดมสีิทธิเรยีกร�องค�าเสียหายหรือค�าใช�จ�ายใดๆ ต�อคู�สัญญาอีกฝ5าย
หน่ึงสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได� 

3.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาตกลงเลิกสญัญาร�วมกัน ให�ถือว�าสญัญาฉบับน้ีสิน้สุดลง โดยท่ี
คู�สัญญาแต�ละฝ5ายไม�มสีิทธิเรียกร�องค�าเสียหายหรือค�าใช�จ�ายใดๆ หรือประโยชน)ตอบ
แทนอ่ืนใดจากคู�สัญญาอีกฝ5ายหน่ึงได� เว�นแต�จะได�ตกลงเปNนอย�างอ่ืน 

ค�าภาษีอากรและ
ค�าธรรมเนียม  

1.  ผู�ขายตกลงรับผดิชอบค�าธรรมเนียม และค�าใช�จ�ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องในการโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินท่ีซื้อขายตามสัญญาน้ี 

2.  ผู�ขายตกลงรับผิดชอบค�าภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนจากการโอนขายทรัพย)สินท่ีซื้อขาย 
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(3) สัญญาซ้ือขายอุปกรณ)และงานระบบ 

ผู�จะขาย บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด 
บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด 

ผู�จะซ้ือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”) 

ทรัพย)สินท่ีจะซ้ือขาย เครื่องจักรและอุปกรณ)ส�วนควบต�างๆ และงานระบบท่ีใช�ในการประกอบกิจการของโรงแรม 
ป5าตอง เฮอริเทจ (Patong Heritage Hotel)  

ราคาท่ีจะซ้ือขาย 225,000,000 (สองร�อยยี่สิบห�าล�าน) บาท 

การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย)สิน  

1.  กองทุนรวมจะซ้ือทรัพย)สินท่ีซ้ือขายภายใต�สัญญาฉบับน้ีก็ต�อเมื่อทรพัย)สินท่ีโอนให�แก�
กองทุนรวมเปNนทรัพย)สินท่ีซื้อขายทุกรายการตามท่ีระบุไว�ในสญัญาฉบับน้ี และเปNน
การโอนทรัพย)สินท่ีซื้อขายทุกรายการพร�อมกัน 

2.  คู�สัญญาตกลงให�การโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินท่ีซื้อขายจะมีผลสมบูรณ)ในวันท่ีมีผล
เปNนการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย)สินภายใต�สญัญาซ้ือขายทรัพย)สิน 

3.  ทรัพย)สินท่ีซื้อขายครบถ�วนทุกรายการ และอยู�ในสภาพสมบูรณ)และเหมาะแก�การใช�
ประโยชน)ซึ่งทําให�กองทุนรวมสามารถนําออกให�เช�า เพ่ือใช�ในการประกอบกิจการ
โรงแรมฯหรือดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประโยชน)ของกองทุนรวม 

4.  กุญแจ รหัสแม�กุญแจ ต�นฉบับเอกสารท้ังหมด และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับ
สิทธิหรือประโยชน)อ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย)สินท่ีซื้อขาย (เช�น หนังสือรับรอง       
ใบทะเบียนกรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต สัญญา และแบบแปลน) ให�แก�กองทุนรวม ณ 
สถานท่ีท่ีกองทุนรวมกําหนด รวมถึงลงนามและดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปNน เพ่ือให�
กองทุนรวมเปNนผู�ใช� ผู�ครอบครอง และเปNนผู�มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินท่ีซื้อขายอย�าง
สมบูรณ)และถูกต�องตามกฎหมายนับแต�วันโอนทรัพย)สินท่ีซื้อขายเปNนต�นไป 

เหตุผดินัดหรือเหตุแห�งการ
เลิกสญัญา  

เหตุการณ)อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ีถือเปNนเหตุผดินัดตามสัญญา
ฉบับน้ี 
1.  หากว�าในระยะเวลาใดๆ ก�อนวันโอนกรรมสิทธ์ิ คู�สัญญาฝ5ายใดฝ5ายหน่ึงไม�ปฏิบัติตาม

สัญญาฉบับน้ี หรือผิดคํารับรองและรับประกันท่ีให�ไว�ในสญัญาฉบับน้ี โดยไม�
ดําเนินการแก�ไขการผิดสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และส�งผลให�กองทุนรวมไม�
สามารถใช�ประโยชน)ในทรัพย)สินท่ีซื้อขายได�ตามวัตถุประสงค)ของสัญญาฉบับน้ี ให�ถือ
ว�าคู�สัญญาฝ5ายน้ันเปNนฝ5ายผิดสญัญา 

2.  ก�อนการโอนกรรมสิทธ์ิทรัพย)สินท่ีซ้ือขาย ผู�ขายถูกศาลสั่งพิทักษ)ทรัพย)หรือถูกศาลสั่ง
ให�ล�มละลาย หรืออยู�ในข้ันตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งให�
ฟwxนฟูกิจการของผู�ขาย ซ่ึงกองทุนรวมเห็นว�ามีผลกระทบต�อความสามารถของผู�ขาย
ในการชําระหน้ีหรือปฏิบัตติามสัญญาน้ี 
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เหตุผดินัดหรือเหตุแห�งการ
เลิกสญัญา (ต�อ) 

3.  ในระยะเวลาก�อนโอนกรรมสิทธ์ิ ทรัพย)สินท่ีซื้อขายได�รบัความเสียหายอย�างมี
นัยสําคัญ หรือความสามารถในการนําทรัพย)สินท่ีซื้อขายไปประกอบกิจการโรงแรมฯ 
มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย�างมีนัยสําคัญ 

4.  ไม�มีการซ้ือขายทรัพย)สินท่ีซื้อขายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาฉบับน้ี 

5.  มีการปฏิบัติผดิสญัญาโดย  

(ก)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต�สญัญาซ้ือขายทรัพย)สิน หรือ 

(ข)  คู�สัญญาของกองทุนรวมภายใต�สญัญาภาระจํายอม 

ผลของการผิดนัดหรือผล  
อันเกิดจากเหตุแห�งการ  
เลิกสญัญา  

1.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝ5ายใดฝ5ายหน่ึงตกเปNนฝ5ายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญา              
ในข�อ 1. ข�อ 2. หรือข�อ 3. ข�างต�น คู�สัญญาอีกฝ5ายหน่ึงท่ีไม�ได�เปNนผู�ผิดนัดอาจบอก
เลิกสญัญาฉบับน้ี โดยแจ�งให�คู�สัญญาฝ5ายท่ีผิดนัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร 

2.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาฝ5ายใดฝ5ายหน่ึงตกเปNนฝ5ายผดินัดตามเหตุแห�งการเลิกสญัญา           
ในข�อ 4. หรือ 5. ข�างต�น คู�สัญญาอีกฝ5ายหน่ึงท่ีไม�ได�เปNนผู�ผิดนัดอาจบอกเลิกสญัญา
ฉบับน้ีโดยแจ�งให�คู�สัญญาฝ5ายท่ีผิดนัดทราบเปNนลายลักษณ)อักษร ท้ังน้ี คู�สัญญาฝ5ายท่ี
มิได�ตกเปNนฝ5ายผดินัดมีสิทธิเรียกร�องค�าเสียหายหรือค�าใช�จ�ายใดๆ ต�อคู�สัญญาอีกฝ5าย
หน่ึงสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได� 

3.  ในกรณีท่ีคู�สญัญาตกลงเลิกสญัญาร�วมกัน ให�ถือว�าสัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง โดยท่ี
คู�สัญญาแต�ละฝ5ายไม�มสีิทธิเรียกร�องค�าเสียหายหรือค�าใช�จ�ายใดๆ หรือประโยชน)ตอบ
แทนอ่ืนใดจากคู�สัญญาอีกฝ5ายหน่ึงได� เว�นแต�จะได�ตกลงเปNนอย�างอ่ืน 

ค�าภาษีอากรและ
ค�าธรรมเนียม  

1.  ผู�ขายตกลงรับผดิชอบค�าธรรมเนียม และค�าใช�จ�ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องในการโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินท่ีซื้อขายตามสัญญาน้ี 

2.  ผู�ขายตกลงรับผิดชอบค�าภาษีมูลค�าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนจากการโอนขายทรัพย)สินท่ีซื้อขาย 

(4) สัญญาเช�าทรัพย)สิน 

ผู้ให้เชา่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (“กองทนุรวม”) 

ผู้ เช่า บริษัท ป่าตอง เฮอริเทจ จํากดั 

ทรัพย์ที�เช่า ตามรายละเอียด ข้อ 4.1.1 รายละเอียดทรัพย์สนิที�กองทนุเข้าลงทนุ 

ระยะเวลาการเชา่ 5 (ห้า) ปี นบัตั (งแต่วนัที�มีการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินภายใต้สญัญาซื (อขายทรัพย์สิน 
(“ระยะเวลาการเช่า”) 

การจดทะเบียนสทิธิ      
การเช่า 

คู่สญัญาทั (งสองฝ่ายจะเข้าจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินที�เช่า ณ หน่วยงานราชการที�
เกี�ยวข้องในวนัเดียวกบัที�มีการจดทะเบียนโอนทรัพย์สนิภายใต้สญัญาซื (อขายทรัพย์สนิ 
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ค�าเช�าและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ 1.  ผู�เช�าตกลงชําระค�าเช�าสําหรับทรพัย)สินท่ีเช�าจากรายได�ค�าเช�าสุทธิ ดังน้ี 

รายได�ค�าเช�าสุทธิ หมายถึง รายได�สุทธิจากการดําเนินกิจการโรงแรมฯ ภายหลังจาก
การหักค�าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ค�าเบ้ียประกันภัยทรัพย)สิน (Property All Risks 
Insurance) และค�าใช�จ�ายในส�วนทุน (Capital Expenditure)  

2.  ผู�เช�าจะรับผดิชอบและชําระค�าใช�จ�ายส�วนกลาง ค�าบํารุง ค�าใช�จ�ายและค�าธรรมเนียม
อ่ืนใดท่ีต�องชําระสําหรับทรัพย)สินท่ีเช�าในระหว�างระยะเวลาการเช�า ท้ังน้ี ตาม
ข�อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดหรือตามมติท่ีประชุมของเจ�าของร�วมของทรัพย)สินท่ีเช�า 

3.  ตลอดระยะเวลาการเช�า ผู�เช�าจะรับผดิชอบและชําระค�าใช�จ�ายรวมถึงค�าบริการ
สาธารณูปโภคท้ังหมดท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย)สินท่ีเช�าอันเน่ืองจากการนําทรัพย)สินท่ีเช�า
ไปใช�ในการประกอบกิจการโรงแรมฯ และธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง 

ระยะเวลา
การเชา 

จํานวนคาเชารายปV 

ปeท่ี 1 46,200,000 บาท (สี่สิบหกล�านสองแสนบาท) 

ปeท่ี 2 46,200,000 บาท (สี่สิบหกล�านสองแสนบาท) 

ปeท่ี 3 46,200,000 บาท (สี่สิบหกล�านสองแสนบาท) 

ปeท่ี 4 49,087,500 บาท (สี่สิบเก�าล�านแปดหมื่นเจ็ดพันห�าร�อยบาท) 

ปeท่ี 5 49,087,500 บาท (สี่สิบเก�าล�านแปดหมื่นเจ็ดพันห�าร�อยบาท) 

รวม 
236,775,000 บาท (สองร�อยสามสิบหกล�านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห�าพัน
บาท) 

การชําระค�าเช�า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู�เช�าจะชําระค�าเช�าท่ีระบุข�างต�น ให�แก�กองทุนรวมเปNนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุในตาราง
ด�านล�างภายในวันท่ีห�าของเดือนถัดไป โดยสําหรับเดือนท่ีไม�ได�มีการเช�าทรัพย)สินท่ีเช�า
ตั้งแต�วันแรกของเดือนหรือไม�ได�มกีารเช�าทรัพย)สินท่ีเช�าจนถึงวันสุดท�ายของเดือน ผู�เช�า        
ตกลงชําระค�าเช�าตามสัดส�วนจํานวนวันท่ีผู�เช�าได�ทําการเช�าทรัพย)สนิท่ีเช�าในเดือนน้ัน
ภายใน 5 (ห�า) วันเริ่มต�นของระยะเวลาดังกล�าว 

ระยะเวลาการ
เชา 

อัตราคาเชารายเดือน 

ปeท่ี 1 3,850,000 บาท (สามล�านแปดแสนห�าหมื่นบาท) 

ปeท่ี 2 3,850,000 บาท (สามล�านแปดแสนห�าหมื่นบาท) 

ปeท่ี 3 3,850,000 บาท (สามล�านแปดแสนห�าหมื่นบาท) 

ปeท่ี 4 4,090,625 บาท (สี่ล�านเก�าหมื่นหกร�อยยี่สิบห�าบาท) 

ปeท่ี 5 4,090,625 บาท (สี่ล�านเก�าหมื่นหกร�อยยี่สิบห�าบาท)  
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การวางเงินประกันเพ่ือ
ประกันการเช�า 

1.  เมื่อมีการลงนามในสญัญาฉบับน้ี ผู�เช�าจะวางเงินประกันไว�กับกองทุนรวมเปNนเงินสด
จํานวน 24,543,750 บาท (ยี่สิบสีล่�านห�าแสนสีห่มื่นสามพันเจ็ดร�อยห�าสิบบาท)      
("เงินประกัน") เพ่ือเปNนหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญาฉบับน้ีของผู�เช�า และ     
เปNนประกันความเสียหายอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมอาจได�รับ 

2.  กรณีเงินประกัน ตาม (1) มีมูลค�าลดลง ผู�เช�าจะต�องวางเงินสดเพ่ิมเติมเพ่ือให�          
เงินประกันมีจํานวนตามท่ีกําหนดใน (1) ตลอดระยะเวลาการเช�า โดยผู�เช�าจะต�อง
วางเงินสดดังกล�าวภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต�วันท่ีผู�เช�าได�รับหนังสือบอกกล�าวจาก
กองทุนรวม 

การเอาประกันภัย 1. ผู�เช�าจะจัดทําประกันภัยทรัพย)สิน (Property All Risks Insurance) กับบริษัท
ประกันภัยท่ีกองทุนรวมให�ความเห็นชอบสําหรับทรัพย)สินท่ีเช�าตลอดระยะเวลาการเช�า 
ในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกองทุนรวมกําหนด ซ่ึงระบุให�ผู�เช�าและกองทุนรวมเปNนผู�เอา
ประกันร�วม และกองทุนรวมเปNนผู�รับประโยชน)แต�เพียงผู�เดียวภายใต�กรมธรรม)ดังกล�าว 

2.  ผู�เช�าจะจัดทําประกันภัยเพ่ิมเตมิตามประเภทและความคุ�มครองท่ีกองทุนรวมกําหนด 
โดยระบุให�ผู�เช�าและกองทุนรวมเปNนผู�เอาประกันร�วม และกองทุนรวมเปNนผู�รับ
ประโยชน)แต�เพียงผู�เดียวภายใต�กรมธรรม)ดังกล�าว 

3.  ผู�เช�าตกลงเปNนผู�รับผิดชอบชําระเบ้ียประกันภัยและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการ
จัดทําประกันภัยท้ังหมดในข�อน้ีตลอดระยะเวลาการเช�า ผู�เช�าจะแจ�งให�กองทุนรวมทราบ
เก่ียวกับการประกันภัยดังกล�าวเปNนลายลักษณ)อักษร และจะนําส�งสําเนากรมธรรม)
ประกันภัยให�กองทุนรวมภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นับแต�ท่ีวันลงนามในสัญญาฉบับน้ี 

4.  ผู�เช�าตกลงว�า ประกันภยัท้ังหมดท่ีผู�เช�ามหีน�าท่ีจัดทําในข�อน้ีจะต�องเปNนไปตาม
เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนท่ีกองทุนรวมเห็นเหมาะสม 

การดูแลรักษา ก�อสร�าง 
และซ�อมแซม 

1.  ผู�เช�าจะดูแล บํารุง รักษา และซ�อมแซมทรัพย)สินท่ีเช�า ตลอดจนส�วนควบของ
ทรัพย)สินท่ีเช�าให�อยู�ในสภาพดีพร�อมใช�งานตลอดระยะเวลาการเช�าด�วยค�าใช�จ�ายของ
ผู�เช�าเอง ซ่ึงรวมถึงค�าใช�จ�ายในส�วนทุน (Capital Expenditure) เพ่ือให�การประกอบ
กิจการของทรัพย)สินท่ีเช�ามมีาตรฐานไม�ด�อยไปกว�ามาตรฐานในการให�บริการธุรกิจ
ของโรงแรมฯ 

2.  ในกรณีท่ีเปNนการซ้ือทรัพย)สินทดแทนในส�วนท่ีหมดสภาพการใช�งาน หรือการซ้ือ
ทรัพย)สินเพ่ิมเติมในทรัพย)สินท่ีเช�า ผู�เช�าต�องดําเนินการจัดหาวัสด ุ อุปกรณ) หรือ
อะไหล�ท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติทัดเทียมหรือดีกว�าของเดมิมาทดแทน โดยให�
ถือว�ากองทุนรวมเปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินใหม�ท่ีได�มา และให�สิทธิแก�ผู�เช�าใน
การใช�ประโยชน)จากทรัพย)สินดังกล�าวตลอดระยะเวลาการเช�า 

3.  นอกเหนือจากการดูแล บํารุง รักษา และซ�อมแซมทรัพย)สินท่ีเช�าตามปกติ ผู�เช�าจะไม�
ทําการก�อสร�าง และ/หรือ ต�อเติมใดๆ ในทรัพย)สินท่ีเช�าไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน 
เว�นแต�จะได�รบัความยินยอมล�วงหน�าเปNนลายลักษณ)อักษรจากกองทุนรวม 
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การดูแลรักษา ก�อสร�าง 
และซ�อมแซม (ต�อ) 

4. กรณีการซ�อมแซมใหญ� (Major Renovation) กล�าวคือ การซ�อมแซมท่ีกระทบถึง
โครงสร�างหรือรากฐานของอาคารในทรัพย)สินท่ีเช�า ผู�เช�าจะต�องได�รับการอนุมตัิจาก
กองทุนรวมเปNนลายลักษณ)อักษรก�อน และการซ�อมแซมใหญ�จะต�องเปNนไปตาม
รายละเอียดท่ีผู�เช�าจะนําส�งให�กองทุนรวมพิจารณาเห็นชอบพร�อมกับแผนการ
ดําเนินงานประจําปe 

การต�อระยะเวลาการเช�า  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช�า ผู�เช�าให�คํามั่นว�าจะเช�าทรัพย)สินท่ีเช�าต�อไปอีกครั้งละ 3 
(สาม) ปe ภายใต�เง่ือนไขว�ากองทุนรวมและผู�เช�าได�ตกลงเห็นชอบร�วมกันท้ังสองฝ5ายเปNนท่ี
เรียบร�อยแล�วเก่ียวกับเง่ือนไขการเช�าและอัตราค�าเช�าสาํหรับสัญญาเช�าฉบับใหม� ท้ังน้ี 
กองทุนรวมจะแจ�งผลการพิจารณาการต�อระยะเวลาการเช�าเพ่ือเข�าทําสัญญาเช�าฉบับใหม�
พร�อมท้ังรายละเอียดของอัตราค�าเช�าและเง่ือนไขต�างๆ ให�แก�ผู�เช�าทราบเปNนลายลักษณ)
อักษรล�วงหน�าก�อนท่ีสัญญาเช�าแต�ละครั้งจะสิ้นสุดลง 

เหตุผดินัดหรือเหตุแห�งการ
เลิกสญัญา  

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ)อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ี 

1.  ในกรณีท่ีผู�เช�าจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไม�ปฏิบัติตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ในสัญญาน้ีหรือหรือ
สัญญาอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมและผู�เช�าทําข้ึนระหว�างกัน และผู�เช�าไม�สามารถดําเนินการ
แก�ไขและปฏิบัติให�ถูกต�องตามสญัญาภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันท่ีได�รับแจ�ง
หรือทราบถึงเหตุแห�งการผดิสญัญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู�สัญญาได�ตกลง
กัน เว�นแต�การฝ5าฝwนดังกล�าวจะมีผลกระทบอย�างร�ายแรงต�อทรพัย)สินท่ีเช�าภายใต�
สัญญาฉบับน้ีและกระทบสิทธิของกองทุนรวมอย�างมีนัยสําคัญ ให�ถือว�าเปNนเหตผุิดนัด
ตามสญัญาน้ีทันที 

2.  ในกรณีท่ีผู�เช�าถูกศาลสั่งพิทักษ)ทรัพย)หรือถูกศาลสั่งให�ล�มละลาย หรืออยู�ในข้ันตอน
การเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรอืศาลมีคําสั่งให�ฟwxนฟูกิจการของผู�เช�า 

3.  ในกรณีท่ีกองทุนรวมจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไม�ปฏบัิติตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ในสัญญาน้ี
หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมและผู�เช�าทําข้ึนระหว�างกัน หรือผิดคํารับรองท่ีให�ไว�ใน
สัญญาน้ี และกองทุนรวมไม�สามารถดําเนินการแก�ไขและปฏิบัติให�ถูกต�องตามสญัญา
ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันท่ีได�รับแจ�งหรือทราบถึงเหตุแห�งการผิดสัญญาน้ัน
หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู�สญัญาได�ตกลงกัน 

4.  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช�าทรัพย)สินท่ีเช�าตามกําหนดในสัญญาฉบับน้ีเว�นแต�
จะมีการต�อระยะเวลาการเช�าออกไป 

5.  คู�สัญญาตกลงเลิกสัญญา 

6.  ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และกองทุนรวม
ได�แจ�งให�ผู�เช�าทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปNนลายลักษณ)อักษรแล�ว 
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ผลของการผิดนัดหรือผลอัน
เกิดจากเหตุแห�งการเลิก
สัญญา 

1.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ)ตามท่ีระบุไว�ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข�อ 1 หรือ ข�อ 2 
ข�างต�น กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลกิสัญญาฉบับน้ีได�ทันทีโดยการส�งหนังสือแจ�งแก�ผู�เช�า
และริบเงินประกันท่ีวางไว�แก�กองทุนตามสญัญาน้ี และผู�เช�าจะต�องส�งค�าเช�ารวมถึง
เงินหรือผลประโยชน)อ่ืนใดท่ีกองทุนรวมมสีิทธิได�รับจนถึงวันท่ีมีผลปNนการบอกเลิก
สัญญา ให�แก�กองทุนรวมภายใน 7 (เจ็ด) วัน ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการ
เรียกร�องค�าเสียหาย และ/หรือ ค�าใช�จ�ายอ่ืนใด 

2.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ)ตามท่ีระบุไว�ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข�อ 3 ผู�เช�ามีสิทธิเรียก
ค�าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกล�าว แต�ไม�มีผลทําให�สัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง  
เว�นแต�ความเสียหายดังกล�าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไม�ปฏิบัตติาม
ข�อตกลงท่ีระบุไว�ในสัญญาน้ี และมีผลกระทบอย�างร�ายแรงต�อทรัพย)สินท่ีเช�าภายใต�
สัญญาฉบับน้ี ผู�เช�ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได�ทันที โดยกองทุนตกลงคืนเงิน
ประกันให�แก�ผู�เช�าตามเง่ือนไขสําหรับการคืนเงินประกันท่ีระบุไว�ในสญัญาน้ี ท้ังน้ี    
ไม�ตัดสิทธิของผู�เช�าในการเรียกร�องค�าเสียหาย และ/หรือ ค�าใช�จ�ายอ่ืนใด 

3.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ)ตามท่ีระบุไว�ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข�อ 4 ข�อ 5 หรือ ข�อ 6 
ข�างต�น ให�ถือว�าสัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง โดยท่ีคู�สญัญาแต�ละฝ5ายไม�มสีิทธิเรียก
ค�าเสียหาย ค�าใช�จ�าย ค�าเช�าทรัพย)สินท่ีเช�าหรือเงินหรือประโยชน)ตอบแทนอ่ืนใดจาก
คู�สัญญาอีกฝ5ายหน่ึงได�นอกจากค�าเช�า รวมถึงเงินหรือผลประโยชน)อ่ืนใดท่ีกองทุนรวม
มีสิทธิได�รับจนถึงวันท่ีมีผลเปNนการบอกเลิกสัญญา โดยผู�เช�าจะชําระให�แก�กองทุนรวม
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ท้ังน้ี กองทุนตกลงคืนเงินประกันให�แก�ผู�เช�าตามเง่ือนไขสําหรับ
การคืนเงินประกันท่ีระบุไว�ในสัญญาน้ี 

4. เมื่อสัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลงไม�ว�าด�วยเหตุใดก็แล�วแต� ผู�เช�าจะต�องส�งมอบทรัพย)สินและ
เอกสารหลักฐานใดๆ ท่ีอยู�ในความครอบครองของผู�เช�าอันเก่ียวเน่ืองกับทรัพย)สินท่ี
เช�า และ/หรือ ได�ครอบครองไว�ในนามของกองทุนรวม รวมท้ังเอกสารหลักฐาน
ทางการบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพย)สินท่ีเช�าหรือกองทุนรวม ให�แก�กองทุนรวม หรือ
บุคคลท่ีกองทุนรวมกําหนดโดยไม�ชักช�า แต�ท้ังน้ีไม�เกินสามสิบ (30) วันนับจากวันท่ีมี
ผลเปNนการเลิกสญัญา 

ค�าภาษีอากรและ
ค�าธรรมเนียม 

1.  ผู�เช�าตกลงรับผดิชอบภาษี อากรแสตมป� ค�าธรรมเนียม และค�าใช�จ�ายอ่ืนใด         
อันเก่ียวกับการเช�าทรัพย)สินท่ีเช�าและการจดทะเบียนสิทธิการเช�าทรัพย)สินท่ีเช�า 
สําหรับระยะเวลาการเช�าตามท่ีได�ระบุไว�ในสัญญาฉบับน้ีและระยะเวลาการเช�าท่ีได�มี
การต�อออกไป 

2.  ผู�เช�าตกลงรับผดิชอบภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท�องท่ี ภาษีปfาย และภาษี
อากรและค�าธรรมเนียมอ่ืนใดท้ังหมดท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย)สินท่ีเช�าและการประกอบ
กิจการทรัพย)สินท่ีเช�าตลอดระยะเวลาการเช�า หากกองทุนรวมได�ชําระเงินดังกล�าวไป
ล�วงหน�า ผู�เช�าตกลงชดใช�เงินดังกล�าวคืนกองทุนรวมภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต�วันท่ี
ในหนังสือบอกกล�าวจากกองทุนรวม พร�อมด�วยดอกเบ้ียร�อยละ 15 (สิบห�า) ต�อปe ซ่ึง
คํานวณนับแต�วันท่ีได�ชําระเงินไปจนถึงวันท่ีได�รับชําระคืนครบถ�วน 
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(5) สัญญาเช�าเฟอร)นิเจอร) 

ผู�ให�เช�า กองทุนรวมอสังหาริมทรพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”) 

ผู�เช�า บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด 

ทรัพย)ท่ีเช�า เฟอร)นิเจอร)ท่ีใช�ในการดําเนินกิจการของโรงแรม 

อัตราค�าเช�า  ผู�เช�าตกลงชําระค�าเช�าเฟอร)นิเจอร) ดังน้ี  
ระยะเวลา
การเชา 

จํานวนคาเชารายปV 

ปeท่ี 1 18,900,000 บาท (สิบแปดล�านเก�าแสนบาท) 

ปeท่ี 2 18,900,000 บาท (สิบแปดล�านเก�าแสนบาท) 

ปeท่ี 3 18,900,000 บาท (สิบแปดล�านเก�าแสนบาท) 

ปeท่ี 4 20,081,250 บาท (ยี่สิบล�านแปดหมื่นหน่ึงพันสองร�อยห�าสิบบาท) 

ปeท่ี 5 20,081,250 บาท (ยี่สิบล�านแปดหมื่นหน่ึงพันสองร�อยห�าสิบบาท) 

รวม 
96,862,500 บาท (เก�าสิบหกล�านแปดแสนหกหมื่นสองพันห�าร�อย
บาท) 

ระยะเวลาการเช�า กองทุนรวมตกลงให�ผู�เช�าเช�าทรัพย)สินท่ีเช�าโดยมีกําหนดระยะเวลา [5 (ห�า)] ปe นับตั้งแต�
วันท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช�าทรัพย)สินภายใต�สญัญาเช�าทรัพย)สนิ (“ระยะเวลาการ
เช�า”) 

การส�งมอบการครอบครอง ในวันท่ีเริ่มระยะเวลาการเช�า กองทุนรวมจะส�งมอบทรัพย)สินท่ีเช�าให�แก�ผู�เช�าตามสภาพท่ีมี
การใช�งานจริงอยู�ในขณะน้ัน 

การวางเงินประกันเพ่ือ
ประกันการเช�า 

1.  เมื่อมีการลงนามในสญัญาฉบับน้ี ผู�เช�าจะวางเงินประกันไว�กับกองทุนรวมเปNนเงินสด
จํานวน 10,040,625 บาท (สิบล�านสี่หมื่นหกร�อยยี่สิบห�าบาท) ("เงินประกัน") เพ่ือ
เปNนหลักประกันการปฏิบัตติามสญัญาฉบับน้ีของผู�เช�า และเปNนประกันความเสียหาย
อ่ืนใดท่ีกองทุนรวมอาจได�รับ  

2.  กรณีเงินประกัน ตาม (1) มีมูลค�าลดลง ผู�เช�าจะต�องวางเงินสดเพ่ิมเติมเพ่ือให�เงิน
ประกันมีจํานวนตามท่ีกําหนดใน (1) ตลอดระยะเวลาการเช�า โดยผู�เช�าจะต�องวาง  
เงินสดดังกล�าวภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต�วันท่ีผู�เช�าได�รับหนังสือบอกกล�าวจาก  
กองทุนรวม 

การต�ออายสุัญญาเช�า ในกรณีท่ีมีการต�อระยะเวลาการเช�าภายใต�สญัญาเช�าทรัพย)สิน คู�สัญญาตกลงขยาย
ระยะเวลาการเช�าทรัพย)สินท่ีเช�าภายใต�สญัญาฉบับน้ีต�อไปโดยอัตโนมัติโดยมีระยะเวลาการ
เช�าเท�ากับระยะเวลาการเช�าท่ีได�มกีารต�อออกไปภายใต�สญัญาเช�าทรพัย)สิน 
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เหตุผดินัดหรือเหตุแห�งการ
เลิกสญัญา  

ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ)อย�างใดอย�างหน่ึงตามท่ีระบุในกรณีดังกล�าวต�อไปน้ี 

1.  ในกรณีท่ีผู�เช�าจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไม�ปฏิบัติตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ในสัญญาน้ีหรือหรือ
สัญญาอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมและผู�เช�าทําข้ึนระหว�างกัน และผู�เช�าไม�สามารถดําเนินการ
แก�ไขและปฏิบัติให�ถูกต�องตามสญัญา ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันท่ีได�รับแจ�ง
หรือทราบถึงเหตุแห�งการผดิสญัญาน้ันหรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู�สัญญาได�ตกลง
กัน เว�นแต�การฝ5าฝwนดังกล�าวจะมีผลกระทบอย�างร�ายแรงต�อทรพัย)สินท่ีเช�าภายใต�
สัญญาฉบับน้ีและกระทบสิทธิของกองทุนรวมอย�างมีนัยสําคัญ ให�ถือว�าเปNนเหตผุิดนัด
ตามสญัญาน้ีทันที 

2.  ในกรณีท่ีกองทุนรวมจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไม�ปฏบัิติตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ในสัญญาน้ี
หรือสัญญาอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมและผู�เช�าทําข้ึนระหว�างกัน หรือผิดคํารับรองท่ีให�ไว�ใน
สัญญาน้ี และกองทุนรวมไม�สามารถดําเนินการแก�ไขและปฏิบัติให�ถูกต�องตามสญัญา
ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันท่ีได�รับแจ�งหรือทราบถึงเหตุแห�งการผิดสัญญาน้ัน
หรือภายในระยะเวลาใดๆ ท่ีคู�สญัญาได�ตกลงกัน 

3.  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช�าทรัพย)สินท่ีเช�าตามกําหนดในสัญญาฉบับน้ีเว�นแต�
จะมีการต�อระยะเวลาการเช�าออกไป 

4.  คู�สัญญาตกลงเลิกสัญญา 

5.  ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และกองทุนรวม
ได�แจ�งให�ผู�เช�าทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปNนลายลักษณ)อักษรแล�ว 

ผลของการผิดนัดหรือผล  
อันเกิดจากเหตุแห�งการ   
เลิกสญัญา 

1.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ)ตามท่ีระบุไว�ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข�อ 1 ข�างต�น             
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได�ทันทีโดยการส�งหนังสือแจ�งแก�ผู�เช�าและ         
ริบเงินประกันท่ีวางไว�ตามสัญญาฉบับน้ี และผู�เช�าจะต�องส�งค�าเช�ารวมถึงเงิน หรือ
ผลประโยชน)อ่ืนใดท่ีกองทุนรวมมีสิทธิได�รับจนถึงวันท่ีมีผลปNนการบอกเลิกสัญญา 
ให�แก�กองทุนรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ท้ังน้ี ไม�ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร�อง
ค�าเสียหาย และ/หรือ ค�าใช�จ�ายอ่ืนใด 

2.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ)ตามท่ีระบุไว�ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข�อ 2 ข�างต�น ผู�เช�ามี
สิทธิเรียกค�าเสยีหายจากกองทุนรวมจากเหตดุังกล�าว แต�ไม�มผีลทําให�สัญญาฉบับน้ี
สิ้นสุดลง เว�นแต�ความเสียหายดังกล�าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ5าฝwนหรือจงใจไม�
ปฏิบัติตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ในสัญญาน้ี และมีผลกระทบอย�างร�ายแรงต�อทรัพย)สินท่ี
เช�าภายใต�สัญญาฉบับน้ี ผู�เช�ามสีทิธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได�ทันที โดยกองทุนตกลง
คืนเงินประกันให�แก�ผู�เช�าตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในสัญญาน้ี ท้ังน้ี ไม�ตดัสิทธิของผู�เช�าใน
การเรยีกร�องค�าเสียหาย และ/หรือ ค�าใช�จ�ายอ่ืนใด 
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ผลของการผิดนัดหรือผลอัน
เกิดจากเหตุแห�งการเลิก
สัญญา (ต�อ) 

3.  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ)ตามท่ีระบุไว�ในเหตุแห�งการเลิกสัญญา ข�อ 3 ข�อ 4 หรือ ข�อ 5 
ข�างต�น ให�ถือว�าสัญญาฉบับน้ีสิ้นสุดลง โดยท่ีคู�สญัญาแต�ละฝ5ายไม�มสีิทธิเรียก
ค�าเสียหาย ค�าใช�จ�าย ค�าเช�าทรัพย)สินท่ีเช�าหรือเงินหรือประโยชน)ตอบแทนอ่ืนใดจาก
คู�สัญญาอีกฝ5ายหน่ึงได�นอกจากค�าเช�า รวมถึงเงินหรือผลประโยชน)อ่ืนใดท่ีกองทุนรวม
มีสิทธิได�รับจนถึงวันท่ีมีผลเปNนการบอกเลิกสัญญา โดยผู�เช�าจะชําระให�แก�กองทุนรวม
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ท้ังน้ี กองทุนตกลงคืนเงินประกันให�แก�ผู�เช�าตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�
ในสัญญา 

4.  เมื่อสัญญาฉบับน้ีสิ้นสดุลงไม�ว�าด�วยเหตุใดก็แล�วแต� ผู�เช�าจะต�องส�งมอบทรัพย)สินและ
เอกสารหลักฐานใดๆ ท่ีอยู�ในความครอบครองของผู�เช�าอันเก่ียวเน่ืองกับทรัพย)สินท่ี
เช�า และ/หรือ ได�ครอบครองไว�ในนามของกองทุนรวม รวมท้ังเอกสารหลักฐาน
ทางการบัญชีท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพย)สินท่ีเช�าหรือกองทุนรวม ให�แก�กองทุนรวม หรือ
บุคคลท่ีกองทุนรวมกําหนดโดยไม�ชักช�า แต�ท้ังน้ีไม�เกินสามสิบ (30) วันนับจากวันท่ีมี
ผลเปNนการเลิกสญัญา 

ภาษีอากรและค�าธรรมเนียม ผู�เช�าตกลงรับผิดชอบภาษี อากรแสตมป� ค�าธรรมเนียม และค�าใช�จ�ายอ่ืนใดอันเก่ียวกับการ
เช�าทรัพย)สินท่ีเช�า สําหรับระยะเวลาการเช�าตามท่ีได�ระบุไว�ในสญัญาฉบับน้ีและระยะเวลา
การเช�าท่ีได�มีการต�อออกไป หากกองทุนรวมได�ชําระเงินดังกล�าวไปล�วงหน�า ผู�เช�าตกลงชดใช�
เงินดังกล�าวคืนกองทุนรวมภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต�วันท่ีของหนังสือบอกกล�าวจากกองทุน
รวม พร�อมด�วยดอกเบ้ียร�อยละ 15 (สิบห�า) ต�อปeซึ่งคํานวณนับแต�วันท่ีได�ชําระเงินไปจนถึง
วันท่ีได�รับชําระคืนครบถ�วน 

(6) สัญญาเช�าอุปกรณ)และงานระบบ 

ผู�ให�เช�า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี ป5าตอง เฮอริเทจ (“กองทุนรวม”) 

ผู�เช�า บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด 

ทรัพย)ท่ีเช�า อุปกรณ)และงานระบบซ่ึงใช�ในการดําเนินกิจการของโรงแรมฯ 

อัตราค�าเช�า  ผู�เช�าตกลงชําระค�าอุปกรณ)และงานระบบ ดังน้ี  
ระยะเวลา
การเชา 

จํานวนคาเชารายปV 

ปeท่ี 1 18,900,000 บาท (สิบแปดล�านเก�าแสนบาท) 

ปeท่ี 2 18,900,000 บาท (สิบแปดล�านเก�าแสนบาท) 

ปeท่ี 3 18,900,000 บาท (สิบแปดล�านเก�าแสนบาท) 

ปeท่ี 4 20,081,250 บาท (ยี่สิบล�านแปดหมื่นหน่ึงพันสองร�อยห�าสิบบาท) 

ปeท่ี 5 20,081,250 บาท (ยี่สิบล�านแปดหมื่นหน่ึงพันสองร�อยห�าสิบบาท) 

รวม 96,862,500 บาท (เก�าสิบหกล�านแปดแสนหกหมื่นสองพันห�าร�อยบาท) 
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ระยะเวลาการเชา่ กองทนุรวมตกลงให้ผู้ เช่าเช่าทรัพย์สนิที�เช่าโดยมีกําหนดระยะเวลา [5 (ห้า)] ปี นบัตั (งแต่
วนัที�มีการจดทะเบียนสทิธิการเช่าทรัพย์สนิภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สนิ (“ระยะเวลาการ
เช่า”) 

การสง่มอบการครอบครอง ในวนัที�เริ�มระยะเวลาการเช่า กองทนุรวมจะสง่มอบทรัพย์สนิที�เชา่ให้แก่ผู้ เชา่ตามสภาพที�
มีการใช้งานจริงอยูใ่นขณะนั (น 

เงินประกนัการเช่า  1.  เมื�อมกีารลงนามในสญัญาฉบบันี ( ผู้ เช่าจะวางเงินประกนัไว้กบักองทนุรวมเป็นเงิน
สดจํานวน 10,040,625 บาท (สบิล้านสี�หมื�นหกร้อยยี�สบิห้าบาท) ("เงินประกนั") 
เพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี (ของผู้ เชา่ และเป็นประกนัความ
เสยีหายอื�นใดที�กองทนุรวมอาจได้รับ 

2.  กรณีเงินประกนั ตาม (1) มีมลูคา่ลดลง ผู้ เช่าจะต้องวางเงินสดเพิ�มเติมเพื�อให้เงิน
ประกนัมีจํานวนตามที�กําหนด ใน (1) ตลอดระยะเวลาการเช่า โดยผู้ เชา่จะต้อง
วางเงินสดดงักลา่ว ภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัแตว่นัที�ผู้ เชา่ได้รับหนงัสอืบอกกลา่วจาก
กองทนุรวม 

การตอ่อายสุญัญาเชา่ ในกรณีที�มีการตอ่ระยะเวลาการเช่าภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สนิ คูส่ญัญาตกลงขยาย
ระยะเวลาการเชา่ทรัพย์สนิที�เชา่ภายใต้สญัญาฉบบันี (ตอ่ไปโดยอตัโนมตัิโดยมีระยะเวลา
การเช่าเทา่กบัระยะเวลาการเช่าที�ได้มีการตอ่ออกไปภายใต้สญัญาเชา่ทรัพย์สนิ 

เหตผิุดนดัหรือเหตแุหง่การ
เลกิสญัญา 

ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�ระบใุนกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี ( 

1.  ในกรณีที�ผู้ เชา่จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที�ระบไุว้ในสญัญานี (หรือ
หรือสญัญาอื�นใดที�กองทนุรวมและผู้ เช่าทําขึ (นระหวา่งกนั และผู้ เช่าไมส่ามารถ
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัจาก
วนัที�ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุหง่การผิดสญัญานั (นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที�
คูส่ญัญาได้ตกลงกนั เว้นแตก่ารฝ่าฝืนดงักลา่วจะมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่
ทรัพย์สนิที�เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี (และกระทบสทิธิของกองทนุรวมอยา่งมี
นยัสาํคญั ให้ถือวา่เป็นเหตผิุดนดัตามสญัญานี (ทนัที 

2.  ในกรณีที�กองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที�ระบไุว้ในสญัญา
นี (หรือสญัญาอื�นใดที�กองทนุรวมและผู้ เช่าทําขึ (นระหวา่งกนั หรือผิดคํารับรองที�ให้
ไว้ในสญัญานี ( และกองทนุรวมไมส่ามารถดาํเนินการแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้อง
ตามสญัญาภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัจากวนัที�ได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุหง่การ
ผิดสญัญานั (นหรือภายในระยะเวลาใดๆ ที�คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

3.  เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการเชา่ทรัพย์สนิที�เชา่ตามกําหนดในสญัญาฉบบันี (       
เว้นแตจ่ะมกีารตอ่ระยะเวลาการเช่าออกไป 

4.  คูส่ญัญาตกลงเลกิสญัญา 

5.  ในกรณีที�มีการเลกิกองทนุรวมตามรายละเอียดที�กําหนดในโครงการ และกองทนุ
รวมได้แจ้งให้ผู้ เช่าทราบถงึการเลกิกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 
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ผลของการผิดนดัหรือผล
อนัเกิดจากเหตแุหง่การเลกิ
สญัญา 

1.  ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในเหตแุหง่การเลกิสญัญา ข้อ 1 ข้างต้น 
กองทนุรวมมีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี (ได้ทนัทีโดยการสง่หนงัสอืแจ้งแก่ผู้ เชา่และ
ริบเงินประกนัที�วางไว้ตามสญัญาฉบบันี ( และผู้ เช่าจะต้องสง่คา่เช่ารวมถงึเงินหรือ
ผลประโยชน์อื�นใดที�กองทนุรวมมีสทิธิได้รับจนถึงวนัที�มีผลเป็นการบอกเลกิสญัญา 
ให้แก่กองทนุรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วนั ทั (งนี ( ไมต่ดัสทิธิของกองทนุรวมในการ
เรียกร้องคา่เสยีหายและ/หรือคา่ใช้จ่ายอื�นใด 

2.  ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในเหตแุหง่การเลกิสญัญา ข้อ 2 ข้างต้น ผู้ เช่า
มีสทิธิเรียกคา่เสยีหายจากกองทนุรวมจากเหตดุงักลา่ว แตไ่มม่ีผลทําให้สญัญา
ฉบบันี (สิ (นสดุลง เว้นแตค่วามเสยีหายดงักลา่วเกิดจากกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือ
จงใจไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงที�ระบไุว้ในสญัญานี ( และมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่
ทรัพย์สนิที�เช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ( ผู้ เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาฉบบันี (ได้ทนัที โดย
กองทนุตกลงคืนเงินประกนัให้แกผู่้ เช่าตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในสญัญานี (  ทั (งนี ( ไมต่ดั
สทิธิของผู้ เชา่ในการเรียกร้องคา่เสยีหาย และ/หรือ คา่ใช้จา่ยอื�นใด 

3.  ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ตามที�ระบไุว้ในเหตแุหง่การเลกิสญัญา ข้อ 3 ข้อ 4 หรือ   
ข้อ 5 ข้างต้น ให้ถือวา่สญัญาฉบบันี (สิ (นสดุลง โดยที�คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไมม่ีสทิธิ
เรียกคา่เสยีหาย คา่ใช้จ่าย คา่เชา่ทรัพย์สนิที�เชา่หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื�น
ใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�งได้นอกจากคา่เชา่ รวมถงึเงินหรือผลประโยชน์อื�นใดที�
กองทนุรวมมีสทิธิได้รับจนถงึวนัที�มีผลเป็นการบอกเลกิสญัญา โดยผู้ เช่าจะชําระ
ให้แก่กองทนุรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วนั ทั (งนี ( กองทนุตกลงคืนเงินประกนัให้แก่ผู้ เช่า
ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในสญัญา 

4.  เมื�อสญัญาฉบบันี (สิ (นสดุลงไมว่า่ด้วยเหตใุดก็แล้วแต ่ ผู้ เชา่จะต้องสง่มอบทรัพย์สนิ
และเอกสารหลกัฐานใดๆ ที�อยูใ่นความครอบครองของผู้ เชา่อนัเกี�ยวเนื�องกบั
ทรัพย์สนิที�เช่า และ/หรือ ได้ครอบครองไว้ในนามของกองทนุรวม รวมทั (งเอกสาร
หลกัฐานทางการบญัชีที�เกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สนิที�เชา่หรือกองทนุรวม ให้แกก่องทนุ
รวม หรือบคุคลที�กองทนุรวมกําหนดโดยไมช่กัช้า แตท่ั (งนี (ไมเ่กินสามสบิ (30) วนั
นบัจากวนัที�มีผลเป็นการเลกิสญัญา 

ภาษีอากรและ
คา่ธรรมเนียม 

ผู้ เช่าตกลงรับผิดชอบภาษี อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายอื�นใดอนัเกี�ยวกบั
การเช่าทรัพย์สนิที�เช่า สาํหรับระยะเวลาการเชา่ตามที�ได้ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี (และ
ระยะเวลาการเชา่ที�ได้มีการตอ่ออกไป หากกองทนุรวมได้ชําระเงินดงักลา่วไปลว่งหน้า  
ผู้ เช่าตกลงชดใช้เงินดงักลา่วคืนกองทนุรวม ภายใน 7 (เจ็ด) วนั นบัแตว่นัที�ของหนงัสอื
บอกกลา่วจากกองทนุรวม พร้อมด้วยดอกเบี (ยร้อยละ 15 (สบิห้า) ตอ่ปีซึ�งคํานวณนบัแต่
วนัที�ได้ชําระเงินไปจนถึงวนัที�ได้รับชําระคืนครบถ้วน 
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3. วิธีการจัดหาผลประโยชน�จากอสงัหาริมทรัพย�ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเป1นอยางไร นโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย�
เป1นอยางไร และกองทุนรวมมีนโยบายการกู�ยืมหรือไม อยางไร 

• ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินท้ังกองทุนรวม บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง           
เฮอรเิทจ 2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และบริษัท ประสพสิน จํากัด จะลงนามร�วมกันในสญัญาซ้ือขาย
ทรัพย)สิน ส�วนสัญญาซ้ือขายเฟอร)นิเจอร) อุปกรณ)และงานระบบ จะลงนามร�วมกันระหว�าง กองทุนรวม บริษัท    
ป5าตอง เฮอรเิทจ จํากัด และบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด และสุดท�ายสญัญาเช�าทรัพย)สนิ สัญญาเช�า
เฟอร)นิเจอร) และสญัญาเช�าอุปกรณ)และงานระบบ จะลงนามร�วมกันระหว�าง กองทุนรวม และบรษัิท ป5าตอง       
เฮอรเิทจ จํากัด โดยกองทุนรวมจะรับมอบทรัพย)สินจากบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 
2555 จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และบริษัท ประสพสิน จํากัด และจะชําระเงินค�าทรัพย)สินดงักล�าวให�แก�
บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด บริษัท ประมวลศร ี จํากัด และ         
บริษัท ประสพสิน จํากัด เช�นกัน โดยกองทุนรวมจะปฎิบัติให�ครบทุกอย�างตามท่ีระบุไว�ในโครงการน้ี 

บริษัทจัดการมีนโยบายท่ีจะจัดหาผลประโยชน)จากทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุน โดยนําพ้ืนท่ีท้ังหมดออกให�เช�า
แก�ผู�ประกอบกิจการโรงแรม ซ่ึงได�แก� บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด เพ่ือนําไปประกอบกิจการ โดยสัญญาเช�าจะ
มีระยะเวลา 5 ปe เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าว บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ได�ให�คํามั่นแก�กองทุนรวมว�า
จะเช�าทรัพย)สินของกองทุนรวมต�อไปอีกครั้งละ 3 ปe โดยการต�อสัญญาเช�าแต�ละครั้งบริษัทจัดการจะใช�ดุลยพินิจ
พิจารณาถึงความเหมาะสมก�อนท่ีจะต�อสญัญาเช�าในแต�ละครั้ง ซ่ึงใน 5 ปeแรกน้ีท้ังกองทุนรวมในฐานะผู�ให�เช�า 
และ บริษัท ป5าตอง เฮอรเิทจ จํากัด ในฐานะผู�เช�า ได�ตกลงกันในอัตราค�าเช�าให�เปNนแบบค�าเช�าคงท่ีรายปe               
โดยมีอัตราดังต�อไปน้ี 

ปV อัตราคาเชา 

ตอเดือน (บาท)  ตอปV (บาท) 

ปeท่ี 1 7,000,000 84,000,000 

ปeท่ี 2 7,000,000 84,000,000 

ปeท่ี 3 7,000,000 84,000,000 

ปeท่ี 4 7,437,500 89,250,000 

ปeท่ี 5 7,437,500 89,250,000 

สําหรับแนวทางการกําหนดอัตราค�าเช�าภายหลังจากการครบกําหนดสัญญาเช�า 5 ปeแรกน้ัน ในเบ้ืองต�นบริษัทจัดการมี
นโยบายท่ีจะกําหนดให�สอดคล�องตามแบบเดิม คือ อัตราค�าเช�าส�วนใหญ�จะเปNนค�าเช�าแบบคงท่ี โดยบริษัทจัดการจะใช�ดุลย
พินิจในการกําหนดอัตราค�าเช�าให�อยู�ภายใต�เง่ือนไขท่ีไม�ทําให�กองทุนเสียผลประโยชน) โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ผลประโยชน)ของผู�ถือหน�วยลงทุนเปNนหลัก 

อย�างไรก็ดี ภายหลังปeท่ี 5 ซ่ึงเปNนปeท่ีสิ้นสุดสัญญาเช�า การเจรจาหาผู�เช�าสําหรับการเช�าในปeท่ี 6 เปNนต�นไปน้ัน สิ่งท่ีจะเปNน
แรงจูงใจให�ผู�เช�ารายเดิมหรือรายใหม�เข�ามาเช�าโครงการโรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ คือ ผลประกอบการในอนาคตของโรงแรม
ท่ีคาดว�าน�าจะอยู�ในระดับสูง นอกจากน้ัน ทางผู�เช�ายังจะได�รับค�าบริหารจัดการโรงแรมและค�าแรงจูงใจในการบริหาร เช�น    
ผู�ประเมินรายไนท)แฟรงค) ท่ีกําหนดให�ไว�ท่ีร�อยละ 2 ของรายรับรวม และ ร�อยละ 6 ของรายได�จากการดําเนินการหลังหัก 
ค�าบริหารโครงการ ตามลําดับ 
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ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สิน กองทุนรวมจะรับมอบทรัพย)สินจากบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด และ          
บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด โดยกองทุนจะชําระเงินค�าทรัพย)สินดังกล�าวให�แก�บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด 
และบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด ตามลําดับ อน่ึง ภายในวันเดียวกันน้ัน บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ต�องส�ง
มอบหลักประกันมลูค�ารวม 44,625,000 บาท ให�แก�กองทุนรวม โดยเงินประกันดังกล�าวจะเปNนเงินสดมลูค�า 44,625,000 
บาท ท้ังหมด 

นอกจากน้ีในวันดังกล�าวกองทุนรวมยังจะได�รับมอบสิทธิภารจํายอมท่ีดิน น.ส.3ก. เลขท่ี 1254 และ 2781 จากบริษัท 
ประมวลศรี จํากัด และ บริษัท อภิโชติ จํากัด อีกด�วย โดยกองทุนจะไม�มีค�าใช�จ�ายใดๆ ในการรับมอบสิทธิภารจํายอมในท่ีดิน
ดังกล�าวเช�นเดยีวกัน นอกจากน้ี กองทุนรวมจะนําท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2425 ไปจดทะเบียนภารจํายอมการใช�ถนน ทางเดิน 
ทางรถยนต)เข�า-ออก ระหว�างถนนสองร�อยปeและซอยฟfาประทาน ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ พร�อมท่ีจอดรถ 
และสาธารณูปโภค เช�น ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด เปNนต�น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก. 2781 และ นส.3ก. 1254 ซ่ึงมี 
บริษัท อภิโชติ จํากัด และบริษัท ประมวลศรี จํากัด เปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล�าว ตามลําดบั และจะนําท่ีดินเลขท่ี
น.ส.3ก.7297 น.ส.3ก.7298 และ น.ส.3ก.7299 ไปจดทะเบียนภารจํายอมการใช�ถนน ทางเดนิ ทางรถยนต)เข�า-ออก 
ระหว�างถนนสองร�อยปeและซอยฟfาประทาน ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ พร�อมท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค เช�น 
ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด เปNนต�น จากท่ีดินเลขท่ี นส.3ก. 1254 ซ่ึงมี บริษัท ประมวลศรี จํากัด เปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินดังกล�าว โดยกองทุนจะไม�มีค�าใช�จ�ายใดๆ ในการจดทะเบียนภารจํายอมในท่ีดินดังกล�าวเช�นเดยีวกัน 

การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดภายหลังจากกองทุนรวมเข�าลงทุนในทรัพย�สิน 

เน่ืองด�วยโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ ตั้งอยู�ในอาคารชุด “ป5าตอง ไนท)พลาซ�าร)” ซ่ึงอาคารดังกล�าวได�จดทะเบียนเปNนนิติบุคคล
อาคารชุด มีห�องชุดภายในโครงการรวมท้ังหมด 237 ยูนิต แบ�งเปNน ห�องชุดของบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด จํานวน 155 
ยูนิต ห�องชุดของบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด จํานวน 29 ยูนิต และห�องชุดส�วนบุคคล (เปNนห�องชุดของบุคคลอ่ืน
ท่ีไม�มสี�วนเก่ียวข�องกับบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด และบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด) จํานวน 53 ยูนิต โดย
ทรัพย)สินท่ีกองทุนจะเข�าลงทุนครัง้แรกจะเปNนของบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด และบริษัท ดิ ป5าตอง เฮอรเิทจ 2555 
จํากัด รวมท้ังสิ้น 183 ยูนิต 

ท้ังน้ี ภายในอาคารชุดจะมีทรัพย)สิน 2 ประเภท คือ ทรัพย)สินส�วนบุคคล และทรัพย)สินส�วนกลาง โดยทรัพย)สินส�วนบุคคล 
ได�แก� ห�องชุดเลขท่ี 114/1 – 114/237 ส�วนทรัพย)สินส�วนกลาง ได�แก� ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุด โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2424          
ตําบลป5าตอง อําเภอกะทู� จังหวัดภูเก็ต ภมูิสถาป1ตย) ลานจอดรถภายนอกอาคาร รั้วรอบบรเิวณ บันไดภายในอาคาร           
บันไดหนีไฟ ทางเดินกลางและทางเดินหน�าลิฟท)ช้ัน 1 – 17 ถังเก็บนํ้าและถังเก็บนํ้าช้ันบนสดุของอาคาร หลังคา ฝfาเพดาน 
รางระบายนํ้า ท�อระบายนํ้า ห�องเก็บขยะ ห�องอุปกรณ)ไฟฟfา ประปาทุกช้ัน ห�องเครื่องลิฟท)ช้ันบน ช�องท�อและอุปกรณ)         
นํ้าด-ีนํ้าท้ิงภายในอาคาร บ�อเกรอะ บ�อบําบัดนํ้าเสีย ถังเก็บนํ้าใต�ดนิ ระบบไฟฟfาก�อนเข�ามาตรวัดแต�ละหน�วย มาตรวัดรวม 
สายไฟฟfารวม โครงสร�างอาคารชุดท่ีมิใช�ห�องชุด ลิฟท) สระว�ายนํ้า ห�องนํ้าส�วนกลางชาย - หญิงท่ีช้ัน 2 ห�องสํานักงาน         
นิติบุคคล สายดบัเพลิงพร�อมอุปกรณ)ดบัเพลิงทุกช้ัน และระบบสายล�อฟfา โดยรายการทรัพย)สินส�วนกลางดังกล�าวจะระบุอยู�
ในข�อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ซ่ึงการบริหารจัดการจะเปNนไปตามข�อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด และกฎหมายอาคารชุด 
โดยมผีู�จัดการนิติบุคคลอาคารชุดทําหน�าท่ีดูแลพ้ืนท่ีส�วนกลางท้ังหมดตามท่ีกล�าวมาข�างต�น ป1จจุบันนิติบุคคลอาคารชุด
ดังกล�าวบริหารจัดการโดยทีมงานบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด โดยมีคณุกรนันท) อัศวศิรโยธิน เปNนกรรมการผู�มีอํานาจใน
การบริหารงาน)  

โดยภายหลังจากท่ีกองทุนรวมเข�าลงทุนในห�องชุดจํานวน 183 ยูนิต เรียบร�อยแล�ว กองทุนรวมจะมีอัตราส�วนแห�งกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย)สินส�วนกลางคิดเปNนร�อยละประมาณ 70.307 ของกรรมสทิธ์ิในทรัพย)สินส�วนกลางท้ังหมด กองทุนรวมจึงมีสิทธิใน
การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพย)สินส�วนกลางโดยการออกเสียงผ�านตัวแทนได�อย�างมีประสทิธิภาพ 
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ในเบ้ืองต�นบริษัทจัดการจะกําหนดแนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพย)สินส�วนกลางภายในอาคารชุด โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1. บริษัทจัดการมีนโยบายท่ีจะแต�งตัง้ให�ผู�จัดการนิติบุคคลอาคารชุดทําหน�าท่ีในการบริหารจัดการและดแูลทรัพย)สิน
ส�วนกลางให�อยู�ในสภาพปกติพร�อมใช�งานตลอดเวลา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน)ของกองทุนรวมและเจ�าของร�วมรายอ่ืนได� 
ป1จจุบันผู�จดัการนิตบุิคคลอาคารชุดเปNนผู�บริหารในบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซ่ึงเปNนผู�เช�าทรัพย)สินจาก
กองทุนรวม เน่ืองจากมีประสบการณ)ในการทําหน�าท่ีเปNนผู�จัดการนิติบุคคลของอาคารชุดดังกล�าวมายาวนาน  

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให�นิตบุิคคลอาคารชุดจัดทํางบประมาณค�าใช�จ�ายประจําปeเพ่ือใช�ในการบรหิารจัดการ 
บํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย)สินส�วนกลางของอาคารชุด 

3. หากมีความจําเปNนเร�งด�วนในกรณท่ีีทรัพย)สินส�วนกลางเกิดการชํารุดเสียหาย จนส�งผลกระทบกับการบริหารงาน
ของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อย�างเปNนสาระสําคัญ และเงินกองทุนท่ีเก็บจากค�าใช�จ�ายส�วนกลางมีไม�เพียงพอ
กองทุนรวมอาจพิจารณาให�ผู�เช�าทรัพย)สินจากกองทุนรวม เปNนผู�รับผิดชอบในจํานวนเงินส�วนท่ีขาดเปNนการ
ช่ัวคราว เพ่ือใช�ในการปรับปรุงหรือซ�อมแซมทรัพย)สินส�วนกลางท่ีเกิดความเสียหายให�คืนสู�สภาพปกติโดยเร็วท่ีสดุ 
หลังจากน้ันจึงเรยีกเก็บเงินจํานวนดังกล�าวจากนิติบุคคลอาคารชุดในภายหลัง  

4. บริษัทจัดการจะมอบอํานาจให�ตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวมเข�าร�วมประชุมใหญ�กับเจ�าของร�วม หรือ
ประชุมคณะกรรมการอาคารชุด เพ่ือกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพย)สินส�วนกลาง โดยบรษัิทจัดการจะ
ระบุขอบเขตอํานาจหน�าท่ี และการตัดสินใจของกองทุนรวมในประเด็นต�างๆ เพ่ือให�ตัวแทนท่ีบริษัทจัดการแต�งตั้ง
สามารถลงมติแทนกองทุนรวมได� 

บริษัทจัดการพิจารณาแล�วเห็นว�า แนวทางการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดภายหลังจากกองทุนรวมเข�าลงทุนแล�วจะทํา
ให�นักลงทุนมั่นใจได�ว�า บริษัทจัดการจะมีการบริหารจัดการทรัพย)สินอย�างมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความเปNนธรรมและ
ผลประโยชน)ของนักลงทุนเปNนสําคัญ 

การกํากับนิติบุคคลอาคารชุด 

โดยท่ัวไปนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหน�าท่ีในการจัดการและดูแลรักษาทรัพย)สินส�วนกลางของอาคารชุด โดยให�มีอํานาจกระทํา
การใดๆ ตามมติของเจ�าของร�วม ท้ังน้ี นิติบุคคลอาคารชุดจะต�องมีผู�จัดการ 1 คน (อาจจะเปNนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  
ก็ได�) เพ่ือทําหน�าท่ีดําเนินกิจการของนิติบุคคลอาคารชุดให�เปNนไปตามข�อบังคับและตามมติของท่ีประชุมใหญ� (เจ�าของร�วม) 
หรือคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดท่ีเจ�าของร�วมมีมติแต�งตั้งข้ึนโดยไม�ขัดต�อข�อบังคับ (ป1จจุบัน          
นิติบุคคลอาคารชุดมีกรรมการควบคุมท้ังหมด 6 คน) 

โดยภายหลังจากท่ีกองทุนเข�าเปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิในห�องชุดแล�ว บริษัทจัดการมีนโยบายท่ีจะแต�งตั้งบุคคลซ่ึงอาจจะเปNน
ผู�จัดการกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย)หรือตัวแทนท่ีมีประสบการณ)โดยตรงเข�าเปNนกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคล
อาคารชุดในจํานวนตามสัดส�วนการถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินส�วนกลาง เพ่ือทําหน�าท่ีควบคุมการจัดการนิตบุิคคล
อาคารชุด นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะแต�งตั้งบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด โดย คุณกรนันท) อัศวศิรโยธิน เปNนผู�จัดการ        
นิติบุคคลอาคารชุดต�อ ท้ังน้ีเพราะ คุณกรนันท) อัศวศิรโยธิน เปNนบุคคลท่ีมีคณุสมบัติและประสบการณ)ในการทําหน�าท่ีเปNน
ผู�จัดการนิติบุคคลของอาคารชุดมายาวนาน นอกจากน้ี ยังเปNนบุคคลท่ีมีความสามารถในการพัฒนาอาคารคอนโดมิเนียมท่ี
แทบจะไม�มีผู�อยู�อาศัยให�กลายเปNนโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ ท่ีมีชีวิตชีวาได�ในป1จจุบัน 
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โครงสร�างการกํากับนิตบุิคคลอาคารชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจัดการสามารถบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยผ�านการพิจารณาและการลงมติของท่ีประชุมใหญ�ของเจ�าของ
ร�วม ซ่ึงกองทุนรวมมีอัตราส�วนแห�งกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินส�วนกลางคิดเปNนร�อยละประมาณ 70.307 จึงสามารถกําหนด
นโยบายท่ีเปNนประโยชน)ต�อกองทุนและไม�ขัดกับหลักการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดได� ท้ังน้ี หลักเกณฑ)และข�อบังคับ
ท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมใหญ�ของเจ�าของร�วมภายหลังจากท่ีกองทุนเข�าเปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิ มดีังต�อไปน้ี 

1. ผู�จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะจัดให�มีการประชุมใหญ�สามัญปeละ 1 ครั้ง  

2. ในการประชุมใหญ�แต�ละครั้ง ต�องมีผู�มาประชุมซ่ึงมเีสียงลงคะแนนรวมกันไม�น�อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวนเสียง
ลงคะแนนท้ังหมด จึงจะครบองค)ประชุม 

3. ในกรณีท่ีเจ�าของร�วมมาประชุมไม�ครบองค)ประชุมตามท่ีกําหนด ให�เรียกประชุมใหม�ภายใน 15 วันนับจากวันเรียก
ประชุมครั้งก�อน และการประชุมใหญ�ครั้งหลังน้ี ไม�บังคับว�าต�องครบองค)ประชุม 

4. ในการลงคะแนนเสียง ให�เจ�าของร�วมแต�ละรายมีคะแนนเสียงเท�ากับอัตราส�วนท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย)ส�วนกลาง 

5. การลงมติของท่ีประชุมใหญ�ต�องได�รับคะแนนเสียงข�างมากของเจ�าของร�วมท่ีเข�าประชุม เว�นแต�มติดังต�อไปน้ี 

5.1 เรื่องดังต�อไปน้ี ต�องได�รับคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนคะแนนเสยีงของเจ�าของร�วมท้ังหมด 

(1) การซ้ืออสังหารมิทรัพย)หรือรับอสงัหาริมทรัพย)ซึ่งมภีาระติดพันเปNนทรัพย)ส�วนกลาง 
(2) การจําหน�ายทรัพย)ส�วนกลางท่ีเปNนอสังหาริมทรัพย) 
(3) การอนุญาตให�เจ�าของร�วมทําการก�อสร�าง ตกแต�ง ปรับปรุง เปลีย่นแปลงหรือต�อเติมห�องชุด

ของตนเองท่ีมีผลกระทบต�อทรัพย)ส�วนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุดโดยค�าใช�จ�าย
ของผู�น้ันเอง 

(4) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อบังคับเก่ียวกับการใช�หรือการจัดการทรัพย)ส�วนกลาง 
(5) การแก�ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส�วนค�าใช�จ�ายส�วนกลางในนิติบุคคล 
(6) การก�อสร�างอันเปNนการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเตมิ หรือปรับปรุงทรัพย)ส�วนกลาง 
(7) การจัดหาผลประโยชน)ในทรัพย)ส�วนกลาง 

ควบคมุการจดัการ 

เจ้าของร่วม 

คณะกรรมการควบคมุ 
การจดัการนิติบคุคลอาคารชดุ  

นิติบคุคลอาคารชดุ 

ผู้จดัการนิติบคุคลอาคารชดุ 

แตง่ตั (งตวัแทน
เป็นกรรมการ 

แตง่ตั (ง/ 
ถอดถอน 

บริหารจดัการ 
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5.2 เรื่องดังต�อไปน้ี ต�องได�รับคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวนคะแนนเสยีงของเจ�าของร�วม
ท้ังหมด 

(1) การแต�งตั้งหรือถอดถอนผู�จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 
(2) การกําหนดกิจการท่ีผู�จดัการมีอํานาจมอบหมายให�ผู�อ่ืนทําแทน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนรวมในการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด 

บริษัทจัดการสามารถเข�าร�วมบริหารงานในนิติบุคคลอาคารชุดผ�านการแต�งตั้งจากท่ีประชุมใหญ�เจ�าของร�วม ซ่ึงกองทุนรวม    
มีอัตราส�วนแห�งกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินส�วนกลางคิดเปNนร�อยละประมาณ 70.307 โดยกองทุนรวมมีแนวทางในการบริหาร
ความเสีย่ง ดังต�อไปน้ี 

1. บริษัทจัดการจะส�งผู�แทนเข�าร�วมเปNนคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในจํานวนตามสัดส�วน
การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สนิส�วนกลาง เพ่ือร�วมวางนโยบายและควบคุมการบริหารจัดการนิติบุคคล       
อาคารชุด 

2. การลงมติของท่ีประชุมใหญ�เจ�าของร�วม โดยปกติจะใช�มติเสียงข�างมากของเจ�าของร�วมท่ีเข�าประชุม แต�มีบางเรื่อง
ท่ีต�องได�รับคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนคะแนนเสียงของเจ�าของร�วมท้ังหมด ท้ังน้ี ในการลงคะแนน
เสียง เจ�าของร�วมแต�ละรายจะมคีะแนนเสยีงเท�ากับอัตราส�วนท่ีตนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย)ส�วนกลาง ดังน้ัน บริษัท
จัดการจึงสามารถผลักดันนโยบายท่ีจําเปNนและเปNนประโยชน)ต�อนิตบุิคคลอาคารชุดได�ทุกเรื่อง ผ�านการลงมติใน
เรื่องต�างๆ เน่ืองจากกองทุนรวมมีอัตราส�วนแห�งกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินส�วนกลางคิดเปNนร�อยละประมาณ 70.307 
ซ่ึงมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนคะแนนเสียงของเจ�าของร�วมท้ังหมด 

3. ในกรณีท่ีผู�จดัการนิติบุคคลอาคารชุดดําเนินการผิดพลาดทําให�ทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมลงทุนเกิดความเสียหาย 
หรือไม�ปฏิบัตติามแนวทางท่ีควรจะเปNนเพ่ือประโยชน)สูงสุดในการรกัษาและบรหิารจัดการทรัพย)สิน บริษัทจัดการ
สามารถเสนอเรื่องให�ท่ีประชุมใหญ�เจ�าของร�วมลงมติถอดถอนผู�จัดการนิติบุคคลอาคารชุดคนน้ันได� ท้ังน้ี มติ
ดังกล�าวจะใช�คะแนนเสียงเพียงหน่ึงในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงของเจ�าของร�วมท้ังหมดเท�าน้ัน 

แนวทางการควบคุมดูแลผู�แทนของบริษัทจัดการในการเข�าร�วมเปNนกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด 

1. เมื่อมีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลออาคารชุดข้ึน ผู�จดัการนิติบุคคลอาคารชุดจะแจ�ง
วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมให�คณะกรรมการทราบล�วงหน�าก�อน เมื่อกรรมการท่ีเปNนผู�แทนของบริษัท
จัดการได�รับเรื่องการประชุม ผู�แทนของบริษัทจัดการจะนําเรื่องดังกล�าวมาจัดประชุมคณะกรรมการลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการ 

2. คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะพิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติ และลงมติในวาระการประชุมต�างๆ  

3. กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะทําหนังสือมอบอํานาจให�ผู�แทนของบริษัทจัดการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยจะระบุขอบเขต อํานาจหน�าท่ี และมติการตัดสินใจของกองทุนรวมใน
วาระการประชุมต�างๆ เพ่ือให�ผู�แทนท่ีบริษัทจัดการแต�งตั้งสามารถลงมติในนามของกองทุนรวมได� 

4. บริษัทจัดการจะทบทวนคุณสมบัตขิองผู�แทน ทุก 2 ปe เพ่ือประเมินความรู� ความสามารถ และความเหมาะสมของ
ผู�แทน หากพบว�าผู�แทนคนใดมคุีณสมบัตไิม�เหมาะสม กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะทําการแต�งตั้งผู�แทนคนใหม�
เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีแทน 
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ค�าใช�จ�ายส�วนกลาง  

ป1จจุบันนิติบุคคลอาคารชุด “ป5าตอง ไนท)พลาซ�าร)” เรียกเก็บค�าส�วนกลางจากเจ�าของร�วมในอัตรา 25 บาท/ตารางเมตร/
เดือน เพ่ือเปNนค�าใช�จ�ายในการบริหารจัดการทรัพย)สินส�วนกลาง เช�น ค�าใช�จ�ายในการบํารุงรักษา และ/หรือ ปรับปรุง
ซ�อมแซมทรัพย)สินส�วนกลางท่ีชํารดุหรือหมดอายุการใช�งาน ให�กลับมามีสภาพพร�อมใช�งานได� เปNนต�น ท้ังน้ี ภายหลังจากท่ี
กองทุนรวมเข�าลงทุนในทรัพย)สินแล�ว กองทุนรวมได�กําหนดให� บรษัิท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ในฐานะผู�เช�าทรัพย)สินจาก
กองทุนรวมเปNนผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายส�วนกลางน้ีตลอดระยะเวลาสญัญาเช�า  

มาตรการการจัดการเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุด 

สําหรับการจัดเก็บค�าใช�จ�ายส�วนกลางเพ่ือใช�ในการบํารุง ดูแล รักษาทรัพย)สิน การดําเนินการต�างๆ ตลอดจนค�าใช�จ�ายท่ีเกิด
ข้ึนกับทรัพย)สินส�วนกลาง มีนโยบายดังต�อไปน้ี 

1. ผู�จัดการนิติบุคคลจะทําการประเมินค�าใช�จ�ายต�างๆ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนล�วงหน�า และคํานวณออกมาเปNนค�าใช�จ�าย
ส�วนกลางท่ีเจ�าของห�องชุดแต�ละรายจะต�องจ�ายสําหรับปeน้ันๆ 

ป1จจุบันนิติบุคคลอาคารชุดมีการเรียกเก็บค�าใช�จ�ายส�วนกลางจากเจ�าของห�องชุด เปNนเงิน 25 บาทต�อพ้ืนท่ีห�องชุด 
1 ตารางเมตรต�อเดือน 

2. ผู�จัดการนิติบุคคลจะเรียกเก็บค�าใช�จ�ายส�วนกลางจากเจ�าของร�วมแต�ละรายเปNนการล�วงหน�า ทุกวันท่ี 1 ของเดือน
มกราคมของแต�ละปe และจะแสดงรายการพร�อมจัดเก็บค�าใช�จ�ายส�วนท่ีเหลือ (ถ�ามี) ท่ีนิติบุคคลอาคารชุดได�จ�าย
ออกไปตามความเปNนจริงของปeท่ีผ�านมา จากเจ�าของห�องชุดแต�ละรายตามอัตราส�วนกรรมสิทธ์ิท่ีเจ�าของห�องชุดมี
อยู�ในทรัพย)สินส�วนกลาง 

3. ในกรณีท่ีมีเจ�าของร�วมรายใดไม�ชําระเงินตามท่ีกล�าวไว�ในข�อ 1. และข�อ 2. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจ�าของร�วม
ดังกล�าวจะต�องเสียเงินเพ่ิมในอัตราไม�เกินร�อยละ 12 ต�อปeของจํานวนเงินท่ีค�างชําระโดยไม�คดิทบต�น ท้ังน้ี ในกรณี
ท่ีเจ�าของร�วมค�างชําระเงินดังกล�าวข�างต�น ตั้งแต� 6 เดือนข้ึนไป จะต�องเสียเงินเพ่ิมในอัตราไม�เกินร�อยละ 20 ต�อปe 
และอาจถูกระงับการให�บริการส�วนร�วมหรือการใช�ทรัพย)ส�วนกลาง รวมท้ังไม�มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ�
เจ�าของร�วม 

4. เจ�าของร�วมท่ียังค�างชําระค�าใช�จ�ายส�วนกลาง จะไม�สามารถดาํเนินการขอจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิในห�องชุดท่ี
ตัวเองเปNนเจ�าของได� จนกว�าจะชําระหน้ีสินดังกล�าวครบถ�วนแล�ว ท้ังน้ี นิติบุคคลอาคารชุดโดยผู�จัดการนิติบุคคล 
จะออกหนังสือรับรองการปลอดหน้ีให�แก�เจ�าของห�องชุดเพ่ือนําไปประกอบการยื่นขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิแก�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

5. ค�าใช�จ�ายส�วนกลางท่ีเรียกเก็บจากเจ�าของร�วม มีวัตถุประสงค)เพ่ือใช�เฉพาะทรัพย)สินท่ีระบุว�าเปNนทรัพย)สิน
ส�วนกลางเท�าน้ัน ไม�ได�นํามาใช�ในการปรับปรุง ซ�อมแซม ดูแลรักษาในส�วนของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ แต�อย�าง
ใด ท้ังน้ี ค�าใช�จ�ายในการดูแลรักษาโรงแรม บริษัท ป5าตอง เฮอรเิทจ จํากัด ซ่ึงเปNนผู�เช�าทรัพย)สินของกองทุนรวม 
จะเปNนผู�รับผดิชอบแต�เพียงผู�เดียว ไม�ใช�นิติบุคคลอาคารชุด โดยปกติทางผู�เช�าจะตั้งงบประมาณรายปeสําหรับการ
ซ�อมแซมบํารุงรักษา และ Major renovation ของโรงแรมแรมป5าตอง เฮอริเทจ เปNนประจําอยู�แล�ว ในอัตราส�วน
ประมาณร�อยละ 3 - 4 ของรายได�ท้ังหมดของโรงแรมในแต�ละปe ซ่ึงค�าใช�จ�ายในส�วนน้ีผู�เช�าสามารถปรับเปลีย่นได�
ตามความเหมาะสมในแต�ละช�วงเวลา 
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6. ในกรณีท่ีผู�เช�าทรัพย)สินของกองทุนพิจารณาแล�วเห็นว�าค�าใช�จ�ายส�วนกลางท่ีจัดเก็บในป1จจุบัน ไม�เพียงพอกับ
ค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย)สินส�วนกลางท่ีเกิดข้ึนจริง ผู�เช�าสามารถเสนอให�ผู�จัดการนิติบุคคลเสนอให�ท่ีประชุม
ใหญ�เจ�าของร�วม พิจารณาปรับค�าใช�จ�ายส�วนกลางข้ึนให�เหมาะสมตามความเปNนจริงได� ดังน้ัน บริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว�าการจัดเก็บค�าใช�จ�ายส�วนกลาง ในอัตรา 25 บาทต�อพ้ืนท่ีห�องชุด 1 ตารางเมตรต�อเดอืนในป1จจุบัน 
ไม�มผีลต�อการตดัสินใจของผู�เช�ารายใหม� หากมีการเปลี่ยนตัวผู�เช�าทรัพย)สินของกองทุน ซ่ึงป1จจัยหลักในการ
พิจารณาเข�าบริหารโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจของผู�เช�ารายใหม� คือ ความสามารถในการสร�างรายได�ของโรงแรม
มากกว�าเรื่องการเก็บค�าส�วนกลางของนิติบุคคล 

7. เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุดป5าตองไนท)พลาซ�า ในช�วงปe 2553 – 2556 พบว�าค�าใช�จ�ายท่ี
เกิดข้ึนสูงสดุของนิติบุคคลในช�วงดงักล�าว มีประมาณ 2 ล�านบาท ขณะท่ีค�าใช�จ�ายส�วนกลางท่ีเรยีกเก็บจากเจ�าของ
ห�องชุดเปNนเงิน 25 บาทต�อพ้ืนท่ีห�องชุด 1 ตารางเมตรต�อเดือน คิดเปNนเงินประมาณ 3 ล�านบาทต�อปe (โดยเปNน
ค�าใช�จ�ายส�วนกลางท่ีผู�เช�าจะต�องจ�ายแทนกองทุนประมาณปeละ 2.2 ล�านบาท) ซ่ึงเพียงพอต�อค�าใช�จ�ายต�างๆ      
ท่ีเกิดข้ึนของนิติบุคคลอาคารชุด 

ฐานะการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด 

เน่ืองจากตามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.อาคารชุดฯ กําหนดให�นิติบุคคลอาคารชุดมีฐานะเปNน "นิติบุคคล" ตามกฎหมาย อันทํา
ให�สามารถมีสิทธิและหน�าท่ีแยกต�างหากจากผู�ถือกรรมสิทธ์ิในห�องชุด แม�กองทุนรวมจะเข�าเปNนผู�ถือกรรมสิทธ์ิในห�องชุด หน้ี
ใดๆ ซ่ึงนิติบุคคลอาคารชุดจะต�องรับผิดต�อบุคคลภายนอก ณ วันท่ีกองทุนรวมเข�ารับโอนกรรมสิทธ์ิ ก็จะไม�มผีลผูกพันทาง
กฎหมายต�อกองทุนรวมในฐานะเจ�าของห�องชุด ท้ังน้ี นิติบุคคลอาคารชุดมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดการดูแลบริหารทรัพย) ”
ส�วนกลาง” โดยในการทําหน�าท่ีดังกล�าวน้ัน เจ�าของห�องชุดแต�ละห�องมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการชําระเงินค�าส�วนกลางให�แก�
นิติบุคคลอาคารชุดล�วงหน�าตามท่ีระบุไว�ตามกฎหมายและในข�อบังคับเฉพาะท่ีไม�เกินแห�งประโยชน)ท่ีเจ�าของห�องชุดแต�ละ
รายมีในห�องชุดของตน (มาตรา 18 พ.ร.บ.อาคารชุดฯ) เพ่ือให�นิติบุคคลอาคารชุดนําเงินท่ีได�ดังกล�าวไปจัดสรรบริหารจัดการ
ทรัพย)สินส�วนกลางเพ่ือประโยชน)โดยรวมต�อไป นอกจากน้ี พ.ร.บ.อาคารชุดฯ ก็มิได�มีบทบัญญัติใดๆ ท่ีกําหนดหน�าท่ีให�
เจ�าของห�องชุดแต�ละรายต�องร�วมรับผิดในหน้ีท่ีนิติบุคคลอาคารชุดก�อข้ึนหรือมีต�อบุคคลภายนอก ดงัน้ัน หน้ีต�างๆ ของ     
นิติบุคคลอาคารชุดซ่ึงเจ�าของห�องชุดไม�ได�เข�าเปNนคู�สญัญาด�วยหรือไม�ได�ร�วมก�อหน้ีเหล�าน้ัน จึงย�อมไม�มผีลผูกพันทาง
กฎหมายต�อเจ�าของห�องชุดให�ต�องร�วมรับผิดชดใช�ด�วยแต�อย�างใด ด�วยเหตุน้ี เมื่อกองทุนรวมเข�ารับโอนกรรมสิทธ์ิห�องชุดมา
เปNนของกองทุนรวมแล�ว กองทุนรวมก็จะไม�ต�องเข�าไปรับภาระของหน้ีสิ้นอันใดท่ีเกิดข้ึนจากนิติบุคคลอาคารชุด  

นอกจากน้ัน บริษัทจัดการได�ดําเนินการตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด ป5าตอง ไนท)พลาซ�า แล�วพบว�าไม�มสีิ่ง
ผิดปกติอ่ืนใดท่ีจะทําให�นิติบุคคลอาคารชุดจะมีป1ญหาในการบริหารงานในอนาคต และสําหรับกรณหีน้ีค�าปรับปรุงตกแต�งซ่ึง
ผู�จะขายเปNนเจ�าหน้ีของนิติบุคคลอาคารชุดอยู� ณ ป1จจุบัน ผู�จะขายได�ให�คํามั่นเปNนหนังสือรับรองแก�กองทุนรวมด�วยว�า ผู�จะ
ขายตกลงท่ีจะไม�คดิค�าใช�จ�ายท่ีได�ใช�ไปในการปรับปรุงตกแต�งพ้ืนท่ีส�วนกลางของอาคารชุดจากนิติบุคคลอาคารชุดและ
เจ�าของห�องชุดแต�ละรายอย�างแน�นอน ดังน้ัน จึงทําให�แน�ใจได�ว�า ณ วันท่ีกองทุนรวมเข�าลงทุน นิตบุิคคลอาคารชุดจะไม�มี
ภาระหน้ีสินค�างชําระท่ีมีผลกระทบต�อการบริหารจัดการงานในอนาคต ตลอดจนไม�มีภาระหน้ีสินตดิพันใดๆ ท่ีจะกระทบถึง
กองทุนรวม 

• นโยบายในการบริหารอสังหารมิทรัพย) 

ไม�มี  
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• นโยบายการกู�ยืมเงิน:  กองทุนรวมอาจกู�ยืมเงินเพ่ือดําเนินการปรับปรุง ต�อเติมอสังหาริมทรัพย)ของกองทุน
รวมหรืออสังหาริมทรัพย)ท่ีกองทุนรวมมสีิทธิการเช�าให�อยู�ในสภาพท่ีดี หรือลงทุนในอสังหารมิทรัพย)หรือสิทธิการ
เช�าอสังหาริมทรัพย)เพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงประโยชน)ของกองทุนรวมเปNนสําคัญ และเปNนไปตามหลักเกณฑ) เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีเก่ียวข�องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย�างไรก็ตาม ณ ป1จจุบันกองทุนรวมยังไม�มีนโยบายใน
การกู�ยืมเงินดังกล�าว 

4. ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน�จากอสังหาริมทรัพย�ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเป1นอยางไร 

การปรับตัวเข�าสู�เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย)กลาง และการขยายตวัของข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจใหม� ของกลุ�มประเทศ BRIC 
(บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) จะมีอิทธิพลต�อการท�องเท่ียวของโลก โดยองค)การการท�องเท่ียวโลก (World Tourism 
Organization:UNWTO) ได�พยากรณ)ว�าเมื่อถึงปe พ.ศ. 2563 จะมนัีกท�องเท่ียวระหว�างประเทศจํานวน 1,600 ล�านคน โดย
ภูมิภาคท่ีมีแนวโน�มเปNนแห�ลงท�องเท่ียวท่ีนิยม คือ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและแปซิฟyค และกลุ�มประเทศในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต� และคาดว�าจีนจะเปNนตลาดส�งออกและนําเข�านักท�องเท่ียวใหญ�ท่ีสุดในโลก โดยมีนักท�องเท่ียวประมาณ 100-120 
ล�านคน/ปe โดยนักท�องเท่ียวจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม�จะมาแทนท่ีนักท�องเท่ียวจากประเทศตะวันตก และการใช�จ�าย
ของการท�องเท่ียวต�อครั้งจะลดลง เน่ืองจากนักท�องเท่ียวจะใช�จ�ายอย�างระมัดระวังและคํานึงถึงความคุ�มค�าเงินมากข้ึน การ
เปลี่ยนแปลงดังกล�าวส�งผลดีต�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียวไทยซ่ึงเปNนจุดหมายหลักของนักท�องเท่ียวจากประเทศจีนและ
รัสเซีย ซ่ึงเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเพ่ิมข้ึนทําให�โรงแรมช้ันประหยดัจะถึงโรงแรม
ระดับขนาดกลางได�รับอานิสงค)จากนักท�องเท่ียวกลุ�มน้ี 

สถานการณ)การท�องเท่ียวของโลก 

ในช�วงระยะเวลาท่ีผ�านมาตลาดเกิดใหม� (Emerging Markets) มีการเติบโตของจํานวนการเดินทางขาออกอย�างมีนัยสําคัญ
โดยมีการเดินทางออก 325 ล�านเท่ียวในปe 2554 และยูโรมอนิเตอร) อินเตอร)เนช่ันแนล คาดการณ)ว�า ภายในปe 2558 ตลาด
เกิดใหม�มีแนวโน�มท่ีจะครองส�วนแบ�งตลาดถึงร�อยละ 43 ของนักท�องเท่ียวขาออกท่ัวโลก 

แผนภาพเปรียบเทียบจํานวนเท่ียวเดินทางออกนอกประเทศและค�าใช�จ�ายเฉลี่ยเพ่ือการท�องเท่ียว  
ระหว�างประเทศท่ีพัฒนาแล�วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม� 
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จากจํานวนเท่ียวเดินทางออกข�างต�น ยูโรมอนิเตอร) อินเตอร)เนช่ันแนล ได�คาดว�านักท�องเท่ียวท่ีเดินทางออกนอกประเทศ
เพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดในช�วงปe 2553-2558 คือ จีน รัสเซีย และอินเดีย ตามลําดับ โดยจีนมีการเดินทางขาออกเพ่ิมข้ึนประมาณ 28 
ล�านเท่ียว รสัเซียเพ่ิมข้ึน 17.5 ล�านเท่ียว และอินเดียเพ่ิมข้ึน 10 ล�านเท่ียว  

 
แผนภาพประมาณการเพ่ิมข้ึนของจํานวนการท�องเท่ียวออกจากแต�ละประเทศระหว�างปe พ.ศ. 2553-2558* 
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สถานการณ)การท�องเท่ียวของประเทศไทย 

ในระหว�างปe 2552-2556 มีนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึน จาก 14.5 ล�านคนในปe 
2550 เปNน 26.7 ล�านคนในปe 2556 โดยมีอัตราการเตบิโตเฉลี่ยต�อปe (CAGR) เท�ากับร�อยละ 10.7 หากเปรียบเทียบกับปe 
2555 พบว�าจํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศไทยในปe 2556 เพ่ิมข้ึนร�อยละ 19.6 สร�างรายได�
ท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนร�อยละ 25.0 คิดเปNนมลูค�าประมาณ 1.23 ล�านบาท ซ่ึงป1จจัยสําคัญมาจากการขยายเส�นทางบินตรง และ
การเพ่ิมเท่ียวบินของสายการบินจากต�างประเทศไปยังแหล�งท�องเท่ียวในภาคเหนือและภาคใต� 
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แผนภาพแสดงจํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข�ามาในประเทศไทย 
ระหว�างปe พ.ศ. 2550-2556 

 
ท่ีมา : สํานักตรวจคนเข!าเมืองและกรมการท�องเท่ียว 

โดยกลุ�มประเทศท่ีมสีัดส�วนของนักท�องเท่ียวเดินทางเข�ามาในประเทศไทยมากท่ีสดุในปe 2556 ได�แก�ประเทศในแถบเอเซียตะวันออก 
คิดเปNนร�อยละ 60.2 ของจํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข�ามาในประเทศไทย ตามด�วยประเทศในแถบยุโรป คิดเปNนร�อยละ 
23.6 

สําหรับนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข�ามาในประเทศไทยปe 2556 มากท่ีสุดได�แก� จีน มาเลเซีย รสัเซีย ญี่ปุ5น และ เกาหลี โดยคิด
เปNนสัดส�วนร�อยละ 17.6 11.2 6.5 5.8 และ 4.9 ตามลําดับ ท้ังน้ี นักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสดุในปe 2556 ได�แก� 
นักท�องเท่ียวจากประเทศจีน โดยเพ่ิมข้ึนร�อยละ 68.8 เมื่อเทียบกับปe 2555 รองลงมาได�แก� รัสเซีย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร�อยละ 31.9 

แผนภาพแสดงนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข�ามาประเทศไทยในปe 2556 แยกตามสญัชาต ิ

 
ท่ีมา: กรมการท�องเท่ียว 

จากแผนภาพข�างต�น โครงสร�างนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข�าประเทศไทยจะเปNนนักท�องเท่ียวกลุ�มใหม�ๆ  จากประเทศ
จีน รัสเซีย อินเดีย และอาเซียน มากข้ึน ซ่ึงหากพิจารณาค�าใช�จ�ายต�อคนต�อวันของนักท�องเท่ียวในปe 2555 พบว�า
นักท�องเท่ียวกลุ�มดังกล�าวมคี�าใช�จ�ายต�อคนต�อวันอยู�ท่ีอัตราเฉลีย่ 4,826 บาท 4,474 บาท และ 5,281 บาท ตามลําดับ โดย
กลุ�มประเทศอาเซียนมีค�าใช�จ�ายต�อคนต�อวันเฉลี่ยท่ีอัตรา 4,295 บาท ซ่ึงส�งผลดีต�อพ้ืนท่ีท�องเท่ียวสําคัญของประเทศไทย 
เช�น จังหวัดภูเก็ต หรือเมืองพัทยา 
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แผนภาพแสดงค�าใช�จ�ายต�อคนต�อวันของนักท�องเท่ียวสัญชาติต�างๆ ในปe 2555 

 
ท่ีมา: กรมการท�องเท่ียว 
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1เหรียญสหรัฐ = 31.08 บาท 

สถานการณ)การท�องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต 

ภาวะการท�องเท่ียวของจังหวัดภเูก็ตในช�วงปe พ.ศ. 2556 มีการขยายตัวอย�างมาก โดยมีจํานวนผู�โดยสารเดินทางขาเข�า ณ สนามบิน
นานาชาติภูเก็ต จํานวน 5.67 ล�านคนเพ่ิมข้ึนจากปe พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีจํานวนผู�โดยสารขาเข�า จํานวน 4.77 ล�านคน หรือคิดเปNนร�อยละ 
18.8 โดยมสีัญญาณการเติบโตอย�างต�อเน่ือง  

ท้ังน้ี ตั้งแต�ปe พ.ศ. 2547 – 2556 จํานวนผู�โดยสารเดินทางขาเข�า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต�อปe (CAGR) 
เท�ากับร�อยละ 10.2 โดยนักท�องเท่ียวภายในประเทศมีอัตราการเตบิโตเฉลี่ยต�อปeเท�ากับร�อยละ 7.1 ในขณะท่ีนักท�องเท่ียวต�างประเทศ
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต�อปeเท�ากับร�อยละ 13.5 

แผนภาพแสดงจํานวนผู�โดยสารเดนิทางขาเข�าสนามบินนานาชาติภูเก็ตระหว�างปe 2547 – 2556 

 

ท่ีมา: บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
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ในอดีตท่ีผ�านมานักท�องเท่ียวท่ีเดนิทางเข�ามาท�องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ส�วนใหญ�จะเปNนนักท�องเท่ียวภายในประเทศมากกว�า
นักท�องเท่ียวจากต�างประเทศ จนกระท่ังปe พ.ศ. 2554 เปNนต�นมา นักท�องเท่ียวจากต�างประเทศเริ่มมสีัดส�วนมากกว�า
นักท�องเท่ียวภายในประเทศ ต�อเน่ืองมาจนถึงป1จจุบัน โดยอัตราส�วนระหว�างนักท�องเท่ียวในประเทศต�อนักท�องเท่ียว
ต�างประเทศ ในปe 2547 เท�ากับ ร�อยละ 57 ต�อร�อยละ 43 เพ่ิมมาเปNนร�อยละ 44 ต�อร�อยละ 56 ในป1จจุบัน   

แผนภาพแสดงสดัส�วนผู�โดยสารเดนิทางขาเข�าสนามบินนานาชาติภูเก็ตระหว�างปe 2547 – 2556 

 
ท่ีมา: บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

การเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตในช�วง 2-3 ปeท่ีผ�านมา ส�วนใหญ�เปNนการเพ่ิมข้ึนอย�างมี
นัยสําคัญของนักท�องเท่ียวต�างประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง นักท�องเท่ียวจากประเทศจีนและรัสเซีย ซ่ึงเปNนผลมาจากการเพ่ิม
เท่ียวบินแบบประจําและเช�าเหมาลําซ่ึงสามารถบินตรงมายังจังหวัดภูเก็ต  

จากข�อมูลของบริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในปe พ.ศ. 2556 จํานวนเท่ียวบินขาเข�า ณ สนามบินนานาชาติ
ภูเก็ต ท้ังสิ้น 36,295 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนจากปe พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีจํานวนเท่ียวบินขาเข�า 30,503 เท่ียวบิน หรือคิดเปNนร�อยละ 
18.99 ซ่ึงเห็นได�ว�าจํานวนเท่ียวบินขาเข�า ณ สนามบินนานาชาติภเูก็ต ในปe พ.ศ. 2556 ยังคงมีสญัญาณการเติบโตอย�าง
ต�อเน่ืองสอดคล�องกับจํานวนผู�โดยสารเดินทางขาเข�า 

หากพิจารณาเฉพาะจํานวนเท่ียวบินขาเข�าจากต�างประเทศ ณ สนามบินนานาชาติภเูก็ต ในปe พ.ศ. 2556 มีจํานวนท้ังสิ้น 
20,147 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนจากปe พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีจํานวนเท่ียวบินขาเข�า 16,384 เท่ียวบิน หรือคิดเปNนร�อยละ 22.9 

ท้ังน้ี ตั้งแต�ปe พ.ศ. 2547 – 2556 จํานวนเท่ียวบินขาเข�า ณ สนามบินนานาชาติภเูก็ต มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต�อปe (CAGR) 
เท�ากับร�อยละ 9.3 โดยเท่ียวบินภายในประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต�อปeเท�ากับร�อยละ 7.5 ในขณะท่ีเท่ียวบินระหว�าง
ประเทศมีอัตราการเตบิโตเฉลี่ยต�อปeเท�ากับร�อยละ 10.9 
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แผนภาพแสดงจํานวนเท่ียวบินขาเข�า ณ สนามบินนานาชาติภเูก็ตระหว�างปeพ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556 

 
ท่ีมา: บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

จากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู�โดยสารท่ีใช�บริการในสนามบินนานาชาติภูเก็ตจนเกินความสามารถในการรองรับนักท�องเท่ียว
ของสนามบิน บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จึงเริม่พัฒนาส�วนต�อขยายสนามบินภูเก็ต เพ่ือขยายลานจอด
อากาศยาน พร�อมท้ังก�อสร�างอาคารผู�โดยสารระหว�างประเทศใหม� และคาดว�าจะแล�วเสร็จประมาณต�นปe พ.ศ. 2558 ซ่ึง
โครงการขยายสนามบินนานาชาตภิูเก็ตดังกล�าว จะส�งผลดตี�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียว และธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ในอนาคต 

ข�อมูลกลุ�มนักท�องเท่ียวต�างประเทศแยกตามสัญชาติท่ีเดินทางผ�านด�านตรวจคนเข�าเมือง (ท�าอากาศยานภูเก็ต) ช�วง 9 เดือน
แรกของปe พ.ศ. 2555 จากสํานักงานพาณิชย)จังหวัดภูเก็ต พบว�า นักท�องเท่ียวจากประเทศจีน รสัเซีย และออสเตรเลยี    
เปNนกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเข�ามาในจังหวัดภูเก็ตสูงสุดตามลําดบัและข�อมลูจาก C9 Hotelworks Market Research 
พบว�านักท�องเท่ียวจากประเทศจีน รัสเซีย และออสเตรเลีย คิดเปNนสัดส�วนร�อยละ 22 ร�อยละ 15 และ ร�อยละ 10 ของ
นักท�องเท่ียวต�างประเทศท้ังหมด ตามลาํดับ ซ่ึงจะส�งผลดีต�อธุรกิจโรงแรมช้ันกลาง (Mid-range) ในจังหวัดภูเก็ต เน่ืองจาก
นักท�องเท่ียวกลุ�มดังกล�าวมีการใช�จ�ายเฉลีย่ต�อหัวท่ีค�อนข�างต่ําเมื่อเทียบกับนักท�องเท่ียวจากกลุ�มประเทศตะวันตก 
นอกจากน้ี ยังมีแนวโน�มในการเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศไทยอย�างต�อเน่ือง และมีอัตราการเติบโตค�อนข�างสูงใน
อนาคต 
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สถานการณ)อุตสาหกรรมโรงแรมของจังหวัดภูเก็ต 

แผนภาพแสดงอัตราการเข�าพัก ในจังหวัดภูเก็ต 

 
ท่ีมา: C9 Hotelworks Market Research  

อัตราการเข�าพัก (Occupancy Rate) ของนักท�องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ืองตั้งแต�ปe พ.ศ. 2552 เช�นเดียวกับอัตรา
ราคาห�องพักเฉลีย่ (Average Room Rate) โดยจากข�อมลูจาก C9 Hotelworks Market Research พบว�า ณ ปe พ.ศ. 2555 อัตรา
การเข�าพักเฉลี่ยประมาณร�อยละ 80 และมีอัตราราคาห�องพักเฉลี่ยต�อคืนของโรงแรมในจังหวัดภเูก็ตประมาณ 150 ดอลล�าร)สหรฐั   
ซ่ึงท้ังอัตราการเข�าพักและอัตราราคาห�องพักเฉลี่ยต�อคืนเติบโตสอดคล�องกับการเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต 

แผนภาพแสดงอัตราการเข�าพักในเขตต�างๆ ของจังหวัดภเูก็ต 

 

ท่ีมา: C9 Hotelworks Market Research 
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แผนภาพแสดงอัตราการเข�าพักของโรงแรมระดับขนาดกลาง (Mid Scale) 

 
ท่ีมา: C9 Hotelworks Market Research 

ตลาดนักท�องเท่ียวชาวจีน 

ตารางแสดงจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเข�าในประเทศไทย ระหว�างปe 2552 ถึง 2556 

 2552 2553 2554 2555 2556 

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

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

ท่ีมา :  กรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 

ตารางแสดงจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมายังประเทศไทยในปe 2556 
แยกตามด�านตรวจคนเข�าเมือง 

 สุวรรณภูมิ ภูเก็ต ดอนเมือง อ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น 

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

คิดเปNนสัดส�วน  53.8% 19.7% 18.7% 7.7% 100.0% 

ท่ีมา:  กรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดภูเก็ตยังคงเปNนสถานท่ีท่ีนักท�องเท่ียวชาวจีนให�ความสนใจเปNนอันดับต�นๆ ของประเทศไทย โดยในปe 2556 มีชาวจีน
ท่ีเดินทางโดยการบินตรงมายังภูเก็ต และผ�านด�านตรวจคนเข�าเมืองมีจํานวนท้ังสิ้น 927,446 คน คิดเปNนร�อยละ 19.7 ของ
นักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเข�ามาในประเทศไทย 
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ตารางแสดงสัดส�วนจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนต�อจํานวนนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศท้ังหมด 
ระหว�างปe 2554-2556 

 2554 2555 2556 

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

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

คิดเปNนอัตราส�วน (%) 9.0% 12.5% 17.6% 

ท่ีมา : กรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 

ชาวจีนเปNนกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญต�อธุรกิจการท�องเท่ียวของไทย โดยถือว�าเปNนนักท�องเท่ียวท่ีมีสัดส�วนมาก
ท่ีสุดในบรรดานักท�องเท่ียวต�างประเทศ โดยในปe 2556 มีนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข�าไทยท้ังสิน้ประมาณ 4.7 ล�านคน 
คิดเปNนร�อยละ 17.6 ของจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศท้ังสิ้น เพ่ิมข้ึนจากปe 2554 ท่ีมีนักท�องเท่ียวชาวจีนท้ังสิ้นประมาณ 
1.7 ล�านคน คิดเปNนเพียงร�อยละ 9. ของจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศเท�าน้ัน 

จากการท่ีรัฐบาลจีนได�ออกกฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร) ซ่ึงมผีลบังคับใช�ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2556 ทําให�ค�าทัวร)ท่ีเรียกเก็บ
จากลูกค�าปรับสูงข้ึน ส�งผลกระทบต�อภาวะการท�องเท่ียวของไทยโดยตรง ทําให�มีนักท�องเท่ียวจากจีนเข�ามาท�องเท่ียวในไทย
ลดลง ซ่ึงเห็นได�จากในช�วงไตรมาสสุดท�ายของปe 2556 (ตุลาคมถึงธันวาคม) นักท�องเท่ียวชาวจีนเดนิทางมาไทยเฉลี่ยเดือน
ละ 319,383 คน ลดลงจากในช�วง 9 เดือนแรกของปe 2556 ท่ีมีชาวจีนเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในไทยเฉลีย่เดือนละ 
416,336 คน แต�ถ�าหากพิจารณาจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข�าไทยในช�วงไตรมาสท่ี 4 ของปe 2556 เปรียบเทียบ
กับช�วงเดียวกันของปe 2555 ซ่ึงมีนักท�องเท่ียวชาวจีนเดินเดินทางเข�ามาเฉลีย่เดือนละ 281,871 คน จะพบว�ามีจํานวน
นักท�องเท่ียวชาวจีนยังคงมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร�อยละ 13.3 

อย�างไรก็ตาม การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยได�คาดการณ)ว�าผลกระทบจากการออกกฎหมายฉบับดังกล�าวจะส�งผลต�อ
จํานวนนักท�องเท่ียวในไตรมาสท่ี 4 ของปe 2556 เท�าน้ัน เช�นเดียวกับ ศูนย)วิจยักสิกรไทย ได�คาดการณ)ว�าจํานวน
นักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในไทยจะปรับตัวตามกฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร)ในทิศทางท่ีดีข้ึนตามลําดับ 
จากแนวโน�มการคลายความเข�มงวดในทางปฏิบัติของทางการจีน ตลอดจนการเปNนแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความคุ�มค�าเงิน และ
การเติบโตของสายการบินต�นทุนต่าํท่ีมีเท่ียวบินตรงมาจากหลายเมืองสําคัญในต�างประเทศมายังเมืองท�องเท่ียวสําคัญใน
ต�างจังหวัดของไทย ทําให�ปe 2557 จะมีนักท�องเท่ียวชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทยไม�ต่ํากว�า 4.8 ล�านคน เพ่ิมข้ึน
ประมาณร�อยละ 2.0 จากปe 2556 

5. กองทุนรวมนี้มกีารประกันภัยอยางไร 

เน่ืองจากกองทุนรวมจะลงทุนโดยการซ้ือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ในท่ีดินพร�อมอาคารสิ่งปลูกสร�าง อันประกอบด�วย ห�องชุด 
จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ป5าตองไนท)พลาซ�าร)” ซ่ึงในกรณีของการทําประกันภัยในส�วนของนิติบุคคลอาคารชุดน้ัน 
บริษัทจัดการจะกําหนดให�ผู�เช�าจัดทําประกันภัยทรัพย)สินท่ีเช�าจากกองทุนรวมประเภทสรรพภัย (All Risk Policy) อย�าง
เพียงพอและครอบคลุมมูลค�าของทรัพย)สินท่ีจะลงทุนโดยมีมลูค�าไม�ต่ํากว�าตัวเลขตามวัตถุประสงค)เพ่ือการทําประกันอัคคีภัย 
(Replacement Cost) ท่ีได�รับจากผู�ประเมิน ซ่ึงลักษณะของการทําประกันภัยในส�วนของตัวอาคารชุดและพ้ืนท่ีส�วนกลาง
น้ันจะต�องทําผ�านนิตบุิคคลอาคารชุด แต�บริษัทจัดการจะกําหนดให�กองทุนเข�าเปNนผู�เอาประกันภัยร�วมรวมถึงการเปNนผู�รับ
ผลประโยชน)ร�วมภายใต�กรมธรรม)ดังกล�าวตามอัตราส�วนกรรมสิทธ์ิในทรัพย)ส�วนกลางด�วย ในกรณีหากเกิดเหตุการเรียกร�อง
ค�าสินไหมข้ึน ถ�าในกรณีท่ีเปNนทรพัย)สินท่ีไม�สามารถแบ�งแยกได�หรอืทรัพย)สินส�วนกลาง ตามหลักการบริษัทประกันจะทําการ
จ�ายเงินผ�านนิติบุคคลและนิติบุคคลจะจ�ายเงินคืนแก�เจ�าของห�องชุดตามสดัส�วนกรรมสิทธ์ิท่ีถือครองต�อไป 
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สําหรับทรัพย)สินในส�วนอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากห�องชุดข�างต�นท่ีถูกใช�ในการประกอบกิจการโรงแรมน้ัน บริษัทจัดการได�
กําหนดให�ผู�เช�าจัดทําประกันภัยทรัพย)สินท่ีเช�าจากกองทุนรวมประเภทสรรพภัย (All Risk Policy) เพ่ิมเติมในส�วนของ
สังหาริมทรัพย)ท่ีใช�ในการประกอบกิจการโรงแรม ประกันภัยในกรณธุีรกิจหยุดชะงัก (ถ�ามี) และประกันภัยสําหรับคุ�มครอง
บุคคลภายนอกอย�างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือคุ�มครองความเสยีหายท่ีจะเกิดข้ึนกับกองทุนรวม โดยจะกําหนดให�กองทุน
รวมเปNนผู�รับประโยชน) 

อย�างไรก็ตาม มีความเสียหายท่ีรนุแรงหลายประเภทซ่ึงไม�สามารถทําประกันภัยได� หรือไม�คุ�มค�าท่ีจะทําประกันภัย หรือ
ความคุ�มครองอยู�ภายใต�ข�อจํากัดในระดับหน่ึง ตัวอย�างของเหตุการณ)ดังกล�าว ได�แก� สงคราม การก�อการร�าย ภัยพิบัติ และ
มลภาวะหรือป1ญหาสิ่งแวดล�อมบางประการ 

ตารางสรุปรายละเอียดการทําประกันภัยในทรัพย)สินท่ีเก่ียวข�อง 

ทรัพย�สิน 
ประเภทการทํา

ประกันภัย 
วงเงินการเอาประกันภัย  

(ขัน้ตํ่า) 
ผู�รับผลประโยชน� /  

ผู�เอาประกัน 

โครงสร�างอาคาร และ
ทรัพย)สินส�วนกลาง 

All Risk Policy ตามมลูค�า Replacement Cost  นิติบุคคลอาคารชุด* 
และกองทุนรวม 

ห�องชุดเฉพาะท่ีกองทุนเปNน
เจ�าของ อุปกรณ) เฟอร)นิเจอร) 
และงานระบบต�างๆ 

All Risk Policy ตามมลูค�า Replacement Cost กองทุนรวม 

Business interruption  ตามสญัญาเช�า และ/หรือ ผลการ
ดําเนินท่ีเกิดข้ึนจริง และ/หรือ 
วงเงินท่ีเอาประกันภัย 

หมายเหตุ * เน่ืองจากตามข!อบังคับนิติบุคลคลอาคารชุดได!กําหนดให!เจ!าของร�วมจะต!องร�วมกันรับผิดชอบการจ�ายค�า
ประกันภัยท่ีเก่ียวกับอาคารชุด โดยกําหนดให!นิติบุคคลอาคารชุดเป]นผู!เอาประกันและเป]นผู!รับผลประโยชน�จากการ
ประกันภัย เพ่ือให!นิติบุคคลอาคารชุดสามารถใช!เงินน้ันในการซ�อมแซมความเสยีหายของอาคารชุด หากมีความเสยีหาย
เกิดข้ึนหรือในการใช!เงินน้ันจ�ายชดเชยความเสียหายให!แก�ผู!เสียหาย โดยเจ!าของร�วมจะต!องรับผิดชอบจ�ายค�าเบ้ียประกันภัย
ท้ังหมดตามอัตราส�วนท่ีเจ!าของร�วมแต�ละรายมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย�ส�วนกลาง  

ท้ังน้ี เมื่อเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน ถ�าไม�เปNนการเสียหายท้ังหมดเจ�าของร�วมจะต�องทําการซ�อมแซมทันที โดยให�นิติบุคคล
อาคารชุดเปNนผู�ดําเนินการ โดยใช�เงินท่ีได�จากบริษัทประกันภัยมาทําการซ�อมแซมปรับปรุง ยกเว�นในกรณีท่ีอาคารชุด
เสียหายท้ังหมด เจ�าของร�วมจะต�องประชุมกันทันทีเพ่ือลงมติว�าจะทําการก�อสร�างอาคารชุดน้ีข้ึนใหม�หรือไม� หากมีมติให�
ก�อสร�างใหม� นิติบุคคลอาคารชุดจะต�องทําการก�อสร�างอาคารชุดข้ึนใหม� โดยใช�เงินท่ีได�รับจากบริษัทประกันภัย หรือโดย
เรียกเก็บเงินจากเจ�าของร�วมตามกฎหมาย ในกรณีท่ีเงินท่ีได�รับจากบริษัทประกันภยัไม�เพียงพอจ�ายค�าก�อสร�าง หากมีมติไม�
ก�อสร�างซ่ึงเปNนการเลิกอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุดได�เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย นิตบุิคคลอาคารชุดจะเฉลี่ย
จ�ายเงินท่ีได�รับจากบริษัทประกันภัยให�แก�เจ�าของร�วมตามอัตราส�วนท่ีเจ�าของร�วมแต�ละรายมีกรรมสทิธ์ิในทรัพย)สิน
ส�วนกลางทันที    

อย�างไรก็ดี ภายหลังกองทุนเข�าลงทุนในทรัพย)สินข�างต�นแล�ว บรษัิทจัดการจะดําเนินการให�กองทุนเข�าเปNนผู�เอาประกันภัย
ร�วมรวมถึงการเปNนผู�รับผลประโยชน)ร�วมภายใต�กรมธรรม)ดังกล�าวด�วยตามอัตราส�วนกรรมสิทธ์ิในทรพัย)ส�วนกลาง 
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6. ผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป1นอยางไร ในกรณีท่ีเป1นการเชาชวงอสังหาริมทรัพย� หรือการเชาใน
อาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร�างท่ีผู�ให�เชามิได�เป1นผู�มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดินหรือผู�มีสิทธิครอบครองตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน� และหากตอมาผู�มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดินหรือผู�มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน�บอกเลกิสัญญาโดยมิได�จัดให�มีผู�รับประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบอกเลกิสญัญาของบุคคล
ดังกลาว 

เน่ืองจากการลงทุนของกองทุนรวมเปNนการลงทุนในกรรมสิทธ์ิของอสังหาริมทรัพย) ดังน้ัน กองทุนจึงไม�มผีลกระทบต�อผล
ประกอบการของกองทุนรวม 

7. รายชื่อหรือลักษณะของเจ�าของ ผู�ให�เชา ผู�โอนสิทธิการเชา หรือผู�ให�สิทธิในอสังหาริมทรัพย� ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุมบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกลาว ท่ีจะได�รับการจัดสรรหนวยลงทุนเป1นจํานวนและสัดสวนเทาใด 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให�แก�บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด จํากัด 
บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บรษัิท ประสพสิน จํากัด และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องไม�เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได�แล�วท้ังหมด  

8. ผู�ลงทุนจะได�อะไรจากเงินลงทุน 

ผู�ลงทุนจะได�รบัผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินป1นผล นอกจากน้ี กองทุนรวมมีการซ้ือขายหน�วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย)แห�งประเทศไทย ผู�ลงทุนจึงมีโอกาสท่ีจะได�รับกําไรจากการขายหน�วยลงทุนท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในตลาดหลักทรัพย)แห�ง
ประเทศไทย 

9. ป]จจัยใดท่ีมีผลกระทบอยางมนีัยสําคัญตอเงินลงทุนของผู�ลงทุน 

• การแข�งขัน 

ป1จจุบันความนิยมในการท�องเท่ียวบริเวณป5าตอง จังหวัดภูเก็ต เพ่ิมสูงข้ึนมาก ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียว
ดังกล�าวได�ดึงดูดให�ผู�ประกอบการรายใหม�เข�ามาทําธุรกิจโรงแรมในบริเวณป5าตองเพ่ิมมากข้ึน และเมื่อรวมกับ
ผู�ประกอบการท่ีเปyดให�บริการอยู�แล�วในป1จจุบัน จึงทําให�มีโอกาสเกิดการแข�งขันท่ีรุนแรง และอาจทําให�เกิดการ   
ลดราคาเพ่ือดึงดดูลูกค�าให�มาใช�บริการ ซ่ึงการแข�งขันดังกล�าวอาจส�งผลกระทบในเชิงลบต�อการประกอบธุรกิจของ    
ผู�เช�าทรัพย)สินของกองทุนรวม นอกจากน้ี บริษัทคู�แข�งหลายแห�งอาจมีแหล�งเงินทุนและป1จจัยสนับสนุนอ่ืนๆ เช�น 
มีเชนโรงแรมให�บริการ เปNนต�น ท่ีอาจเอ้ือให�สามารถแข�งขันกับกองทุนรวมได� ซ่ึงการแข�งขันดังกล�าวอาจเพ่ิม
ต�นทุนในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย) หรือลดอัตราการเช�า และ/หรือ อัตราค�าเช�าท่ีกองทุนรวมเรียกเก็บ
จากผู�เช�า 

• ความสามารถในการชําระค�าเช�าของผู�เช�า 

กองทุนรวมได�ตกลงท่ีจะปล�อยเช�าทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั้งแรกให�กับผู�เช�าเปNนระยะเวลา 5 ปe โดยมี
การตกลงค�าเช�าท่ีจะต�องชําระให�กับกองทุนรวมในอัตราท่ีคงท่ีแน�นอน ดังน้ัน ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ
ของผู�เช�าและความสามารถในการชําระค�าเช�าของผู�เช�าดังกล�าวจะส�งผลกระทบโดยตรงต�อรายได�ของกองทุนรวม
อย�างมีนัยสําคัญ อย�างไรก็ดี เพ่ือลดความเสีย่งท่ีอาจเกิดจากการผดินัดชําระค�าเช�าของผู�เช�า กองทุนรวมตกลงให�   
ผู�เช�าวางหลักประกันการเช�าเปNนมลูค�าเท�ากับ 44,625,000 บาท โดยเปNนเงินสดท้ังหมด ซ่ึงกองทุนรวมสามารถ
เรียกเงินจํานวนดังกล�าวเพ่ือชดเชยค�าเช�าให�แก�กองทุนรวมได� หากกองทุนรวมไม�สามารถเรียกเก็บค�าเช�าจากผู�เช�า
ได�ตามกําหนด 
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เน่ืองจาก กองทุนรวมจะได�รับค�าเช�าจากผู�เช�าตามสัญญาเช�าซ่ึงเปNนท่ีมาของรายได�หลักเพียงแหล�งเดียวของ
กองทุนรวม ดังน้ัน หากผู�เช�าดงักล�าวมีป1ญหาทางการเงิน ซ่ึงส�งผลกระทบต�อความสามารถในการชําระค�าเช�า     
ผู�เช�าอาจจะไม�ชําระค�าเช�า หรือยอมเลิกสัญญาเช�าก�อนกําหนด และกองทุนรวมไม�สามารถหาผู�เช�ารายใหม�มา
ทดแทนผู�เช�าดังกล�าวได� สิ่งเหล�าน้ีอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อรายได�ของกองทุนรวม ถึงแม�ว�ากองทุนรวมจะมี
สิทธิเรียกร�องค�าเสยีหายและริบเงินประกันจากผู�เช�าก็ตาม 

• การยกเลิกหรือไม�ต�อสัญญาเช�า  

ในกรณีท่ีสญัญาเช�ามีการยกเลิกสญัญาก�อนครบกําหนดอายสุัญญาเช�า หรือในกรณีท่ีสภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมมี
การเปลีย่นแปลงซ่ึงอาจจะส�งผลให�ผู�เช�าเรียกร�องให�มีการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในสัญญาเช�า ซ่ึงเง่ือนไขท่ีปรับเปลีย่น
ดังกล�าวอาจเปNนเง่ือนไขท่ีเปNนการเอ้ือประโยชน)ต�อกองทุนรวมน�อยลงหากเปรยีบเทียบกับสัญญาเช�าท่ีได�ทําไว�ใน
ป1จจุบัน หรือในกรณีท่ีผู�เช�าไม�ต�ออายุสัญญาเช�าและกองทุนรวมไม�สามารถหาผู�เช�ารายใหม�มาทดแทนผู�เช�ารายเดิม
ได�ในเวลาอันสมควร กรณีและเหตุการณ)ต�างๆ ดังกล�าวข�างต�นอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อกระแสเงินสดและ     
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ในกรณีท่ีกองทุนรวมจําเปNนต�องเลิกสญัญากับผู�เช�า เน่ืองจากผู�เช�าไม�ยอมจ�าย
ค�าเช�าหรือหรือผิดสัญญาเช�าน้ัน อาจใช�เวลาในการหาผู�เช�ารายใหม�นานเกินกว�า 3 – 6 เดือน ซ่ึงความล�าช�า
ดังกล�าวอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อรายได�ของกองทุนรวม 

10. บริษัทจัดการ ผู�บริหารของบริษัทจัดการ ผู�จัดการกองทุนรวม ผู�ดูแลผลประโยชน� บริษัทประเมินคาทรัพย�สิน ท่ีปรึกษา 
ผู�บริหารอสังหาริมทรัพย� หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข�องของบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธ�กับเจ�าของ หรือผู�ให�เชา ผู�โอนสิทธิ
การเชา หรือผู�ให�สิทธิในอสังหาริมทรัพย� ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนหรือไม อยางไร 

1. กองทุนรวมจะลงทุนโดยการซ้ือกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ในท่ีดินพร�อมอาคารสิ่งปลูกสร�าง อันประกอบด�วย ห�องชุด 
จํานวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด “ป5าตองไนท)พลาซ�าร)” ซ่ึงป1จจุบันใช�ประโยชน)ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมภายใต�
ช่ือ “โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ” (Patong Heritage Hotel) (โครงการโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ) รวมถึงเครื่องจักร
และอุปกรณ)ส�วนควบต�างๆ บนท่ีดินและอาคารชุด ตลอดจนทรัพย)สินท่ีเปNนส�วนประกอบในการก�อให�เกิดรายได�
ของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ท่ีอยู�ในบริเวณรอบโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อาทิเช�น ถนน ทางเดิน ทางเข�า-ออก
รถยนต)ระหว�างถนนสองร�อยปeและซอยฟfาประทาน (ทางด�านทิศเหนือ) ของโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ภายในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ อาทิเช�น ท่ีจอดรถของโครงการ สวน
ตกแต�ง ห�องน้ําสําหรับสระว�ายน้ํา และห�องเครื่องสระว�ายน้ํา เปNนต�น โดยกองทุนจะซ้ือทรัพย)สินจาก บริษัท      
ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด (จํานวน 155 ยูนิต) บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอริเทจ 2555 จํากัด (จํานวน 28 ยูนิต)       
บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ บรษัิท ประสพสิน จํากัด ตามลําดบั 
นอกจากน้ี กองทุนจะได�รับการจดภารจํายอมบนท่ีดินท้ังผืนเพ่ือใช�เปNนทางเดิน ทางรถยนต) ทางสัญจร ท่ีจอดรถ
และสาธารณูปโภค ไฟฟfา ประปา โทรศัพท)ทุกชนิด จากบริษัท อภิโชติ จํากัด และ บริษัท ประมวลศร ีจํากัด  
โดยทุกบริษัทท่ีกล�าวข�างต�นเปNนเจ�าของอสังหาริมทรัพย)ในเวลาท่ีมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให�แก�กองทุนรวม 

2. กองทุนรวมจะปล�อยเช�าทรัพย)สินเปNนระยะเวลา 5 ปe ให�แก� บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซ่ึงเปNนเจ�าของ
กรรมสิทธ์ิเดิม เพ่ือนําไปจัดหาผลประโยชน)และจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กองทุนรวมในอัตราค�าเช�าตามท่ีได�ตกลงกัน  

3. บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด บริษัท ดิ ป5าตอง เฮอรเิทจ 2555 จํากัด จํากัด บริษัท ประมวลศรี จํากัด และ 
บริษัท ประสพสิน จํากัด และ/หรอื บุคคลท่ีเก่ียวข�องอาจลงทุนในหน�วยลงทุนไม�เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด 

11. รายได�ท่ีกองทุนรวมนี้จะได�รับมีการประกันหรือไม อยางไร 

ไม�มีการประกันรายได� 
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12. กองทุนรวมนี้มนีโยบายในการจายเงินป]นผลอยางไร 

กองทุนรวมมีนโยบายการจ�ายเงินป1นผลให�แก�ผู�ถือหน�วยลงทุนไม�เกินปeละ 4 ครั้ง 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ�ายเงินป1นผลแก�ผู�ถือหน�วยลงทุน     
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 ของกําไรสทุธิประจําปe 

ท้ังน้ี กําไรสุทธิดังกล�าวข�างต�น เปNนกําไรสุทธิท่ีไม�รวมกําไรท่ียังไม�เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาและการสอบ
ทานการประเมินค�าอสังหาริมทรัพย) และ/หรือ สิทธิการเช�าอสังหารมิทรัพย)  

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ�ายเงินป1นผลแก�ผู�ถือหน�วยลงทุน
จากกําไรสะสมได�  

ท้ังน้ี ในการจ�ายเงินป1นผลดังกล�าวต�องไม�ทําให�กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจ�ายเงินป1นผลดังกล�าวให�แก�ผู�ถือหน�วยลงทุน ภายใน 90 วันนับแต�วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมี
การจ�ายเงินป1นผลน้ัน โดยกรณีท่ีบริษัทจัดการไม�สามารถจ�ายเงินป1นผลได�ในระยะเวลาดังกล�าว บรษัิทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือ
หน�วยลงทุนผ�านตลาดหลักทรัพย)แห�งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปNนลายลักษณ)อักษร และหาก
บริษัทจัดการไม�สามารถจ�ายเงินป1นผลให�กับผู�ถือหน�วยลงทุนได�ภายในระยะเวลาดังกล�าวอันเน่ืองมาจากความผดิพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียไม�ต่ํากว�าร�อยละเจ็ดครึ่งต�อปeนับแต�วันท่ีครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันท่ี
บริษัทจัดการจ�ายเงินป1นผลให�กับผู�ถือหน�วยลงทุน 

เง่ือนไขเพ่ิมเตมิ : 

ในการพิจารณาจ�ายเงินป1นผล ถ�าเงินป1นผลท่ีจะประกาศจ�ายต�อหน�วยลงทุนระหว�างปeบัญชีมีมูลค�าต่าํกว�าหรือเท�ากับ 0.10 
บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม�จ�ายเงินป1นผลในครั้งน้ันและให�ยกไปจ�ายเงินป1นผลพร�อมกันในงวดสิ้นปeบัญชี  

หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย มีการแก�ไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ�อนผันเปNนอย�างอ่ืน บริษัทจัดการจะดําเนินการให�
เปNนไปตามน้ัน โดยถือว�าได�รับความเห็นชอบจากผู�ถือหน�วยลงทุนแล�ว 

เง่ือนไข และวิธีการจ�ายเงินป1นผลแก�ผู�ถือหน�วยลงทุน 

1. ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดถือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด ยกเว�นกลุ�มบุคคลท่ีเปNนบุคคล ตามข�อ 14 (1) (ก) ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.25/2552 บริษัทจัดการจะไม�จ�ายเงินป1นผลให�แก�บุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดยีวกันน้ัน 
เฉพาะหน�วยลงทุนในส�วนท่ีเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด  

2. ในกรณีท่ีมีกลุ�มบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันเปNนบุคคล ตามข�อ 14 (1) (ก) ของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.25/2552 ถือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว�าร�อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุน
ท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด บริษัทจัดการจะไม�จ�ายเงินป1นผลให�แก�บุคคลหรือกลุ�มบุคคลดังกล�าวในส�วนท่ีเกินกว�า
ร�อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด 

3. ในกรณีท่ีมีบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุนถือหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได�แล�วท้ังหมดไม�เกินหน่ึงปeนับแต�วันท่ีบริษัทจัดจําหน�ายรับหน�วยลงทุนดังกล�าว ตามสญัญารับประกัน
การจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน บริษัทจัดการจะจ�ายเงินป1นผลให�แก�บุคคลดังกล�าวตามสัดส�วนการถือหน�วยลงทุนของ
บุคคลน้ัน 
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4. บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการให�มีการตรวจสอบการถือหน�วยลงทุนของผู�ถือหน�วยลงทุนทุกราย 
รวมถึงกลุ�มบุคคลเดียวกัน หากปรากฏว�าบุคคลดังกล�าวถือหน�วยลงทุนรวมกันเกินอัตราท่ีกําหนด บริษัทจัดการ     
จะปฏิบัตติามเง่ือนไข และวิธีการจ�ายเงินป1นผลแก�ผู�ถือหน�วยลงทุน ตามข�อ 1. ข�อ 2. และ ข�อ 3. 

สําหรับเงินป1นผลส�วนท่ีไม�อาจจ�ายแก�ผู�ถือหน�วยลงทุนท่ีถือหน�วยลงทุนเกินกว�าอัตราท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะยก
ให�เปNนรายได�ของแผ�นดิน 

5. บริษัทจัดการจะประกาศการจ�ายเงินป1นผล วันปyดสมุดทะเบียน และอัตราเงินป1นผล โดย 

1. ประกาศในหนังสือพิมพ)รายวันอย�างน�อย 1 ฉบับ 

2. ปyดประกาศไว�ในท่ีเปyดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัทจัดการทุกแห�ง 

3. ส�งหนังสือแจ�งผู�ถือหน�วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู�ในทะเบียนผู�ถือหน�วย ณ วันปyดสมดุทะเบียน และผู�ดูแล
ผลประโยชน) และแจ�งข�อมูลผ�านตลาดหลักทรัพย) 

6. บริษัทจัดการจะจ�ายเงินป1นผลเปNนเงินโอนเข�าบัญชีเงินฝากของผู�ถือหน�วยลงทุน หรือ เปNนเช็คขีดคร�อมเฉพาะสั่ง
จ�ายในนามผู�ถือหน�วยลงทุนตามช่ือและท่ีอยู�ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู�ถือหน�วยลงทุน 

7. ในกรณีท่ีผู�ถือหน�วยลงทุนไม�ใช�สิทธิขอรับเงินป1นผลจํานวนใดภายในอายุความใช�สิทธิเรียกร�องตามประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย) บริษัทจัดการจะไม�นําเงินป1นผลจํานวนดงักล�าวไปใช�เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือ
ประโยชน)ของกองทุนรวม 

13. จุดเดนในการลงทุน (Investment Highlight) ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีอะไรบ�าง 

(1) กองทุนเข�าลงทุนโดยซ้ือทรัพย)สิน (Freehold) 
การเข�าซ้ือทรัพย)สินในลักษณะของการเข�าไปเปNนเจ�าของในทรัพย)สนิ ทําให�นักลงทุนมีโอกาสได�รบัผลตอบแทน
ส�วนเพ่ิมข้ึนของมูลค�าทรัพย)สินในอนาคตอนาคต จากความสามารถในการสร�างรายได�ของตัวทรัพย)สิน ซ่ึงมี
ศักยภาพจากทําเลท่ีตั้งและความต�องการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมีต�อจังหวัดภเูก็ต โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
บริเวณป5าตอง  

ศักยภาพในการสร�างรายได�ของทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมเข�าลงทุน 

(ก) ทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั้งแรกตั้งอยู�ในทําเลแหล�งท�องเท่ียวช้ันนําของประเทศไทย 

ทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั้งแรกตั้งอยู�ท่ีหาดป5าตอง จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงถือว�าเปNนแหล�งท�องเท่ียว
ของประเทศไทยท่ีสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวท้ังในประเทศและต�างประเทศได�เปNนจํานวนมาก ดังจะ
เห็นได�จากเติบโตของจํานวนผู�โดยสารท่ีใช�สนามบินภูเก็ตในช�วงปe 2547 ถึงปe 2556 อยู�ในระดับเฉลี่ย
ร�อยละ 10.7 โดยในปe 2555 มีจํานวนผู�โดยสารระหว�างประเทศ และผู�โดยสารภายในประเทศ รวม
จํานวน 3.2 และ 2.5 ล�านคน ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาอัตราการเข�าพักของนักท�องเท่ียวในโรงแรม
เขตป5าตอง ในปe 2555 อยู�ท่ีระดบัร�อยละ 82 ซ่ึงสูงกว�าอัตราการเข�าพักเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต และเขต
อ่ืนๆ ได�แก� เขตบางเทา เขตกะรน กะตะ และเขตไม�ข�าว ท่ีระดับร�อยละ 60 ร�อยละ 80 ร�อยละ 78 
ตามลาํดับ 

(ข) ทรัพย)สินท่ีกองทุนจะเข�าลงทุนมีฐานลูกค�าท่ีกว�าง 

โรงแรมป5าตองเฮอริเทจเปNนโรงแรมระดบัขนาดกลางท่ีมุ�งเน�นการทําการตลาดในกลุ�มลูกค�าระดับกลาง
ซ่ึงเปNนตลาดขนาดใหญ� เมื่อเปรยีบเทียบกับระดับบน หรือระดับหรูหรา โดยฐานลูกค�านักท�องเท่ียว
ต�างชาติท่ีมีการเติบโตสูงสดุในขณะน้ี เปNนกลุ�มข้ัวอํานาจเศรษฐกิจใหม� (BRIC) ได�แก� จีน บราซิล รสัเซีย 
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และอินเดยี ซ่ึงมีค�าใช�จ�ายต�อคนต�อวันอยู�ในระดับกลาง ประมาณ 4,500-5,200 บาท ซ่ึงถือว�าเปNนกลุ�ม
ลูกค�าเปfาหมายของโรงแรมป5าตองเฮอรเิทจ และกลุ�มนักท�องเท่ียวชาวไทยส�วนใหญ�เลือกพักในโรงแรม
ระดับขนาดกลาง หรือช้ันประหยัดมากกว�าโรงแรมระดบับน หรอืระดับหรูหรา ดังน้ันการลงทุนของ
กองทุนในโรงแรมป5าตองเฮอริเทจ จึงเปNนการเจาะกลุ�มลูกค�าท่ีมีฐานจํานวนมาก และมีศักยภายในการ
เติบโต และในขณะเดียวกันมีความเสีย่งต�อความผันผวนต�อสภาพเศรษฐกิจท่ีน�อยกว�าโรงแรมระดับบน 
หรือระดับหรูหรา 

(ค) มีการลดความเสี่ยงของผลตอบแทนผ�านค�าเช�าคงท่ี 

จากโครงสร�างการจัดหาผลประโยชน)ของกองทุนรวม กองทุนรวมจะได�รับค�าเช�าคงท่ีจากบริษัท ป5าตอง 
เฮอรเิทจ จํากัด ในฐานะผู�เช�าทรพัย)สิน ตลอดระยะเวลาการเช�า ซ่ึงค�าเช�าคงท่ีดังกล�าวจะช�วยให�กองทุน
มีรายได�ท่ีแน�นอนและสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา 5 ปe ข�างหน�า ซ่ึงบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด 
จะต�องชําระให�แก�กองทุนรวม นอกจากน้ี ในช�วง 5 ปeแรกนับแต�วันท่ีกองทุนรวมได�ลงทุนในทรัพย)สนิท่ี
กองทุนจะเข�าลงทุนครั้งแรก บรษัิท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ตกลงท่ีจะวางเงินประกันรายได�ค�าเช�าท่ี
กองทุนรวมจะได�รับ เปNนเงินสดจํานวนเท�ากับรายได�ค�าเช�ารายเดอืนในปeสุดท�ายรวมจํานวน 6 เดือน 
หรือเท�ากับ 44,625,000 บาท ซ่ึงกระบวนการชดเชยรายได�ค�าเช�าดังกล�าวเปNนการลดความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดการผิดนัดชําระค�าเช�าให�แก�กองทุนรวมได� 

(2) เปNนการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดบัขนาดกลางท่ีมีโอกาศและศักยภาพในการเติบโตสูง 
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของประเทศไทยมีแนวโน�มการเติบโตท่ีด ี โดยเฉพาะอย�างยิ่งป1จจัยสนับสนุนจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหม� โดยเฉพาะอย�างยิง่ ประเทศจีน รัสเซีย และอินเดีย โดย
นักท�องเท่ียวจากท้ังสามประเทศน้ีเปNนกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีถือว�าเปNนสดัส�วนท่ีสําคัญของประเทศไทย โดยจะเห็นได�
จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจํานวนนักท�องเท่ียวดังกล�าวท่ีเดินทางเข�ามาในประเทศไทยในปe 2556 อยู�ในระดับ
ร�อยละ 68.80 ร�อยละ 31.90 และ ร�อยละ 3.60 ตามลําดบั 
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ข�อมูลท่ีควรรู�เก่ียวกับการลงทุน 
Q: ทานต�องลงทุนเป1นจํานวนเงินเทาใด และคํานวณเป1นหนวยลงทุนได�อยางไร 

A: มูลค�าข้ันต่าํของการจองซ้ือ 1,000 บาท และหากต�องการคํานวณเปNนหน�วยลงทุนได� โดยนําจํานวนเงินท่ีจองซ้ือหน�วยลงทุน
หารด�วยราคาขายหน�วยลงทุน เช�น หากผู�ลงทุนจองซ้ือหน�วยลงทุนเปNนจํานวนเงิน 10,000 บาท ราคาขายหน�วยลงทุน
เท�ากับ 10.00 บาทต�อหน�วย ผู�ลงทุนจะได�รับจํานวนหน�วยลงทุนเท�ากับ 1,000 หน�วย (10,000/10.00) 

Q: ทานจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได�อยางไร 

A: ผู�ลงทุนสามารถซ้ือหน�วยลงทุนสําหรับการเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก ได�ระหว�างวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 –             
6 มิถุนายน 2557 ในระหว�างเวลาทําการ ในกรณีท่ีชําระเปNนเช็คหรอืดราฟท) ผู�ลงทุนสามารถซ้ือหน�วยลงทุน ได�ระหว�างวันท่ี 
15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2557 ก�อนเวลา 12.00 น. โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับเงินสด ในวันท่ี 6 มิถุนายน 
2557 โดยจองซ้ือหน�วยลงทุน ได�ท่ี  

บริษัทหลักทรัพย)จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

- สํานักงานใหญ�เลขท่ี 199 อาคารคอลัมน)ทาวเวอร) ช้ัน จี และช้ัน 21 - 23  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัทพ) 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100  

- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ�งวัฒนะ ช้ัน 4 (ห�องเลขท่ี 440/1)  
เลขท่ี 99 หมู� 2 ถนนแจ�งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120  
โทรศัพท) 0-2835-3055-7 โทรสาร 0-2101-0765 

- สํานักงานสาขาขอนแก�น ช้ัน 1 ศูนย)อาหารและบริการ 1 (คอมเพลก็ซ)) มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
เลขท่ี 123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น 40002 
โทรศัพท) 043-204-014-16 

- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม� ห�อง 346 โซนบี ช้ัน 3  
เลขท่ี 99, 99/1, 99/2 หมู�ท่ี 4 อาคารเซ็นทรลัเฟสติวัล เชียงใหม�  
ถนนซุปเปอร)ไฮเวย) ตําบลฟfาฮ�าม อําเภอเมืองเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม� 50000 
โทรศัพท) 053-288-955-59 โทรสาร 053-288-960 

ผู�สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืช้ีชวนส�วนสรุปข�อมูลสําคัญหรือส�วนข�อมูลโครงการ ใบคําขอเปyดบัญชีกองทุน (เฉพาะ     
ผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนท่ีไม�เคยเปyดบัญชีกับบริษัทจัดการมาก�อน) และใบคําสั่งซ้ือหน�วยลงทุน ได�ท่ี ท่ีทําการทุกแห�งของบริษัท
จัดการหรือจากเว็บไซต)ของบริษัทจัดการ (www.mfcfund.com) และ ณ สถานท่ีติดต�อทุกแห�งท่ีใช�ในการซ้ือหน�วยลงทุน
ของผู�จัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�รบัประกันการจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�สนับสนุนการขายหน�วยลงทุน (ถ�ามี) ทุกวันทําการ    
ในระหว�างเวลาทําการ  

วิธีการจองซ้ือหน�วยลงทุน 

ผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนสามารถจองซ้ือหน�วยลงทุนด�วยตัวเองท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู�จัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�รับประกัน
การจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�สนับสนุนการขายหน�วยยลงทุน (ถ�ามี) โดยกรอกรายละเอียดต�างๆ ใบคําขอเปyดบัญชีกองทุน 
(กรณีท่ีผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนไม�เคยเปyดบัญชีกับบริษัทจัดการมาก�อน) และใบคําสั่งซ้ือหน�วยลงทุนให�ครบถ�วนชัดเจน แล�วนํา
ใบคําขอเปyดบัญชีกองทุน (ถ�ามี) และใบคําสั่งซ้ือหน�วยลงทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถ�วนแล�วและเอกสารหลักฐาน เช�น 
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสอืรับรองกระทรวงพาณิชย)และหนังสือมอบอํานาจ พร�อม
ตัวอย�างลายมือช่ือผู�มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เปNนต�น พร�อมท้ังเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนเต็มจํานวนไปท่ีบริษัท
จัดการ และ/หรือ ผู�จัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�รับประกันการจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�สนับสนุนการขายหน�วยยลงทุน (ถ�ามี) 
หรือสามารถสั่งซ้ือหน�วยลงทุนทางโทรสารได�สําหรับผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล�ว  

ผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยู�ในต�างประเทศจะต�องเปNนผู�รับภาระในเรื่องของข�อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต�างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

หลังจากท่ีบริษัทจัดการ และ/หรอื ผู�จัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�รบัประกันการจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�สนับสนุนการขาย
หน�วยลงทุน (ถ�ามี) ได�รับชําระเงินค�าซ้ือหน�วยลงทุนจากผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนแล�ว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู�จัดจําหน�าย 
และ/หรือ ผู�รับประกันการจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�สนับสนุนการขายหน�วยลงทุน (ถ�ามี) จะออกหลักฐานการรับเงิน และ
สําเนาใบคําสั่งซ้ือหน�วยลงทุนให�แก�ผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนไว�เปNนหลักฐาน  

การจองซ้ือหน�วยลงทุนจะสมบูรณ)ก็ต�อเมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู�จัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�รับประกันการจัดจําหน�าย 
และ/หรือ ผู�สนับสนุนการขายหน�วยลงทุน (ถ�ามี) ได�เรยีกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟท) หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร และได�รบัเงิน
ค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล�ว สิทธิของผู�ถือหน�วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหน�วยลงทุนได�บันทึก
ข�อมูลการซ้ือหน�วยลงทุนของผู�ถือหน�วยลงทุนลงในสมดุทะเบียนผู�ถือหน�วยลงทุนแล�วเท�าน้ัน 

ผู�จองซ้ือท่ีได�ชําระเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนแล�ว จะเพิกถอนการจองซ้ือหน�วยลงทุนและขอคืนเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน
ไม�ได� 

นอกจากน้ี หากผู�ลงทุนต�องการขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินภายใต�การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพ่ือ
จองซ้ือกองทุนน้ี ผู�ลงทุนจะต�องส�งคําสั่งซ้ือล�วงหน�า 1 วันก�อนวันสุดท�ายของการเปyดเสนอขายครั้งแรก 

Q: ทานสามารถชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนได�อยางไร 

A: ผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนสามารถชําระเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน ได�ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู�จดัจําหน�าย และ/หรือ         
ผู�รับประกันการจัดจําหน�าย และ/หรือ ผู�สนับสนุนการขายหน�วยลงทุน (ถ�ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชําระ
เปNนเงินสด เช็ค ดราฟท) หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได�ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานท่ีรับการ
จองซ้ือภายในวันท่ีจองซ้ือเท�าน้ัน โดยเช็คหรือดราฟท)ดังกล�าวจะต�องลงวันท่ีท่ีจองซ้ือและขีดคร�อมเฉพาะสั่งจ�ายในนาม 
“บัญชีจองซ้ือหน�วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)เอ็มเอฟซี” ซ่ึงเปNนบัญชีประเภทออมทรัพย) ท่ีบริษัทจัดการเปyดไว�เพ่ือ
รับเงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุน 

Q: การจัดสรรหนวยลงทุนเป1นอยางไร 

A: บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหน�วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ) วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในข�อน้ี 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน�วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได�แก�ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเตมิ ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ�อนผันเปNนอย�างอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการให�
เปNนไปตามน้ัน นอกจากน้ัน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว�าการเสนอขายหน�วยลงทุนในครั้งน้ีอาจมปี1ญหา อุปสรรค หรือ
ข�อจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดการจองซ้ือและการจัดสรรหน�วยลงทุน
ตามท่ีระบุไว�ในโครงการตามความเหมาะสม ท้ังน้ี เพ่ือให�การเสนอขายหน�วยลงทุนในครั้งน้ีประสบความสําเร็จสูงสุด 
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ภายใต�หลักเกณฑ)และเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในข�อน้ี บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให�แก�ผู�ลงทุนท่ีจองซ้ือและได�ชําระ         
เงินค�าจองซ้ือหน�วยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือแล�ว ในกรณีท่ีจาํนวนเงินค�าจองซ้ือท่ีระบุในใบจองซ้ือหน�วยลงทุนไม�ตรง
กับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู�จดัจําหน�าย (ถ�ามี) ได�รบัชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให�ตามจํานวน
เงินค�าจองซ้ือท่ีได�รับชําระเปNนเกณฑ) 

วิธีการจัดสรรหน�วยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการระดมทุนได�ต่ํากว�าจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเปNนเหตุให�กองทุนรวมไม�สามารถ
ลงทุนได� บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาและกําหนดขนาดของกองทุนรวมท่ีจะนําไปจดทะเบียนกอง
ทรัพย)สินเปNนกองทุนรวม และพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพย)สินบางส�วนได�ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน)ท่ีดีท่ีสดุของกองทุนรวมเปNนสําคัญ โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการพิจารณาจัดสรรหน�วยลงทุน
และคืนเงินค�าจองซ้ือบางส�วนให�แก�ผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนได�  

อย�างไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการระดมทุนได�ต่ํากว�าจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการอาจเลือกท่ีจะไม�
ดําเนินการลงทุนใดๆ ตามวรรคแรกก็ได� และเลิกกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมและ
คืนเงินทุนให�แก�ผู�จองซ้ือหน�วยลงทุน 

(2) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุน ให�แก�ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 1 และผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 2 ภายใต�หลักเกณฑ) และเง่ือนไข
ดังต�อไปน้ี 

(2.1) การจัดสรรหน�วยลงทุนแก�ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 1 

ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 1 หมายถึง ผู�จองซ้ือพิเศษ หรือเจ�าของ ผู�ให�เช�า ผู�โอนสิทธิการเช�า หรือผู�ให�สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย)ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ�มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล�าว  

บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรหน�วยลงทุน ให�แก�ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 1 รวมกันไม�เกินร�อยละ 50 ของจํานวน
หน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด เว�นแต�เปNนกรณีท่ีได�รับยกเว�น ตามข�อ (2.3) หรือ (2.4)  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให�แก�เจ�าของ ผู�ให�เช�า ผู�โอนสิทธิการเช�า และผู�ให�สทิธิใน
อสังหาริมทรัพย)ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ�มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล�าวรวมกันได�ไม�เกินกว�า 1 
ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให�แก�ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 1 ดังน้ี 

(2.1.1) จัดสรรให�แก�ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 1 ตามลําดับการจองซ้ือ (First come first serve) 

(2.1.2) ในกรณีท่ีผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 1 ได�รับการจัดสรรหน�วยลงทุน ตามข�อ (2.1.1) แล�ว บริษัทจัดการจะ
ไม�เสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุนในส�วนของผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 2 ให�บุคคลดังกล�าวอีก เว�นแต�
เปNนการจัดสรรหน�วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 2  

(2.2) การจัดสรรหน�วยลงทุนแก�ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 2 

ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 2 หมายถึง ผู�จองซ้ือท่ัวไป และผู�จองซ้ือประเภทกองทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให�แก�ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 2 ตามหลักเกณฑ)ดังต�อไปน้ี 

(ก) เสนอขายและจัดสรรให�แก�ผู�จองซ้ือท่ัวไปเปNนจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 25 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด 
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(ข) เสนอขายและจัดสรรให�แก�ผู�จองซ้ือท่ัวไปและผู�จองซ้ือประเภทกองทุนเปNนจํานวนรวมกัน    
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด 

เว�นแต�เปNนกรณีท่ีได�รับยกเว�น ตามข�อ (2.3) หรือ (2.4) ท้ังน้ี ภายใต�หลักเกณฑ)และเง่ือนไข ดังต�อไปน้ี 

(2.2.1) จัดสรรหน�วยลงทุนให�แก�ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 2 ท่ีเปNนผู�จองซ้ือท่ัวไปทุกรายในจํานวนเงินจองซ้ือ
หน�วยลงทุนข้ันต่ําสดุก�อน (Small lot first) หลังจากน้ันจึงจะจัดสรรเพ่ิมเปNนจํานวนทวีคูณ
ของ 100 บาท ให�แก�ผู�ลงทุนกลุ�มท่ี 2 ท่ีเปNนผู�จองซ้ือท่ัวไปทุกรายวนเปNนรอบไปเรื่อยๆ จนกว�า
จะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการท่ีเสนอขาย โดยหากผู�จองซ้ือทําการจองซ้ือมากกว�า    
1 บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรให�เพียงบัญชีเดียวท่ีมกีารจองซ้ือสูงสุดเท�าน้ัน 

(2.2.2) การจัดสรรหน�วยลงทุนให�อยู�ในดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณท่ีีผู�จองซ้ือในจํานวนเงินท่ี
เท�ากัน และมีหน�วยลงทุนไม�เพียงพอต�อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให�แก�     
ผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนดังกล�าวโดยวิธีสุ�มรายช่ือโดยคอมพิวเตอร) (Random) 

(2.2.3) สําหรับผู�จองซ้ือประเภทกองทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรตามจํานวนท่ีจองซ้ือ แต�อย�างไรก็ตาม 
หากผู�จองซ้ือประเภทกองทุนมีจํานวนเกินร�อยละ 25 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�
แล�วท้ังหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน�วยลงทุนให�แก�ผู�จองซ้ือประเภทกองทุน
ตามสดัส�วนของจํานวนท่ีจองซ้ือ ซ่ึงเมื่อรวมกับจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจัดสรรให�แก�ผู�จองซ้ือ
ท่ัวไปแล�วจะมีจํานวนหน�วยลงทุนไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�
แล�วท้ังหมด 

(2.3) ในกรณีท่ีผู�จองซ้ือพิเศษได�รับการจัดสรรหน�วยลงทุน ตาม (2.1) แล�ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและ
จัดสรรหน�วยลงทุนในส�วนของผู�จองซ้ือท่ัวไปและผู�จองซ้ือประเภทกองทุนให�แก�บุคคลดังกล�าวอีกได�ก็
ต�อเมื่อเปNนการเสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผู�จองซ้ือท่ัวไปและผู�จองซ้ือ
ประเภทกองทุน 

(2.4) ในกรณีท่ีเจ�าของ ผู�ให�เช�า ผู�โอนสทิธิการเช�า หรือผู�ให�สิทธิในอสังหาริมทรัพย)ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือ
กลุ�มบุคคลเดยีวกันของบุคคลดังกล�าว ได�รับการจัดสรรหน�วยลงทุน ตาม (2.1) แล�ว บริษัทจัดการจะ
เสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุนในส�วนของผู�จองซ้ือท่ัวไปและผู�จองซ้ือประเภทกองทุนให�แก�บุคคล
ดังกล�าวอีกได�ก็ต�อเมื่อเปNนการเสนอขายและจัดสรรหน�วยลงทุนในส�วนของผู�จองซ้ือท่ัวไปและผู�จองซ้ือ
ประเภทกองทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผู�จองซ้ือท่ัวไป ผู�จองซ้ือประเภทกองทุน และผู�จองซ้ือพิเศษ 
ตาม (2.3) 

(3) ผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนรับรองท่ีจะซ้ือหน�วยลงทุนตามจํานวนท่ีจองซ้ือ หรือตามจํานวนท่ีได�รับการจัดสรร โดยไม�
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซ้ือหน�วยลงทุนดังกล�าว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีไม�ได�รับการจัดสรร 

(4) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล�วเห็นว�าเพ่ือเปNนการรักษาผลประโยชน)ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน)ของ         
ผู�ถือหน�วยลงทุนโดยรวม หรือช่ือเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม�จดัสรรหน�วยลงทุนแต�บางส�วนหรือท้ังหมดก็ได� โดยไม�จําเปNนต�องแจ�งให�ผู�จองซ้ือหน�วย
ลงทุนทราบล�วงหน�า 

  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  6611  

(5) สิทธิของผู�ถือหน�วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหน�วยลงทุนได�บันทึกข�อมูลการจัดสรรหน�วยลงทุนของ 
ผู�จองซ้ือในสมุดทะเบียนผู�ถือหน�วยลงทุนแล�วเท�าน้ัน โดยบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียนหน�วยลงทุน            
จะออกและจัดส�งเอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุนให�แก�ผู�จองซ้ือหน�วยลงทุนโดยทางไปรษณยี) ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต�วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย)สินเปNนกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนี้มขี�อจํากัดในการจดัสรรหนวยลงทุนให�แกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดหรือไม อยางไร 

A: ในการเสนอขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสรรหน�วยลงทุนให�แก�ผู�ลงทุนตามหลักเกณฑ)ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังน้ี 

1. จัดสรรหน�วยลงทุนให�แก�บุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดถือหน�วยลงทุนได�ไม�เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด ยกเว�นเปNนกรณีดังต�อไปน้ี 

(1) เปNนบุคคลดังต�อไปน้ีซึ่งถือหน�วยลงทุนได�ไม�เกินร�อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�ว
ท้ังหมด 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุน
รวมเพ่ือผู�ลงทุนท่ัวไป  

(ข) นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไม�อยู�ภายใต�บังคับต�องเสียภาษีเงินได�นิติบุคคล   

(ค) บุคคลอ่ืนใดท่ีได�รับการผ�อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมเีหตุจาํเปNนและ
สมควร 

(2) เปNนบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุนซ่ึงรับหน�วยลงทุนไว�ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุนถือหน�วยลงทุนท่ีรับไว�ในส�วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได�แล�วท้ังหมดไม�เกิน 1 ปeนับแต�วันท่ีบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุนรับหน�วยลงทุนดังกล�าว 

2. จัดสรรหน�วยลงทุนให�กับเจ�าของ ผู�ให�เช�า ผู�โอนสิทธิการเช�า หรือผู�ให�สิทธิในอสังหาริมทรัพย) ท่ีกองทุนรวมจะ
ลงทุน หรือกลุ�มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล�าวถือหน�วยลงทุนรวมกันได�ไม�เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ี
จําหน�ายได�แล�วท้ังหมด 

3. หากกองทุนรวมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย)ในลักษณะดังน้ี กองทุนรวมต�องมีผู�ลงทุนต�างด�าวถือหน�วยลงทุนได�
ไม�เกินร�อยละ 49 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด   

(1) ลงทุนเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ 

(2) ลงทุนเพ่ือให�ได�มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด ท้ังน้ี เมื่อคํานวณพ้ืนท่ีห�องชุดท่ีกองทุนรวมลงทุนรวมกับ
พ้ืนท่ีห�องชุดท่ีถือกรรมสิทธ์ิโดยผู�ลงทุนต�างด�าวในอาคารเดยีวกันอยู�ก�อนแล�วคิดเปNนสัดส�วนเกินร�อยละ 
49 ของพ้ืนท่ีห�องชุดท้ังหมดในอาคารชุดน้ัน 

Q: ข�อจํากัดสิทธิของผู�ถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได�แล�วท้ังหมดมี
อะไรบ�าง 

A: 1. ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงแก�บรษัิทจัดการว�ามีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดถือหน�วยลงทุนเกินกว�า 1 ใน 3 
 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต�อไปน้ี 

(1) รายงานต�อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต�วันท่ีบริษัทจัดการรู�หรือควรรู�ถึง
เหตุดังกล�าว   
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(2) ในการขอมติจากผู�ถือหน�วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม�นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ�ม
บุคคลเดียวกันน้ันในส�วนท่ีเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด รวมใน
จํานวนเสียงในการขอมติ   

(3) ไม�จ�ายเงินป1นผลให�แก�บุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดยีวกันน้ันในส�วนท่ีเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด  

(4) แจ�งให�บุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันจําหน�ายหน�วยลงทุนส�วนท่ีบุคคลดังกล�าวถือเกินกว�า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด 

2. ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน�วยลงทุนเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�
แล�วท้ังหมดเปNนบุคคลท่ีได�รับยกเว�น บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต�อไปน้ี 

(1) รายงานต�อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต�วันท่ีบริษัทจัดการรู�หรือควรรู�ถึง
เหตุดังกล�าว  

(2) ในการขอมติจากผู�ถือหน�วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไม�นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ�ม
บุคคลเดียวกันน้ันในส�วนท่ีเกินกว�าร�อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมดรวมใน
จํานวนเสียงในการขอมต ิ

(3) ไม�จ�ายเงินป1นผลให�แก�บุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดยีวกันน้ันในส�วนท่ีเกินกว�าร�อยละ 50 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด  

(4) แจ�งให�บุคคลหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันจําหน�ายหน�วยลงทุนในส�วนท่ีเกินกว�าร�อยละ 50 ของจํานวนหน�วย
ลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด  

3. ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน�วยลงทุนเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�
แล�วท้ังหมดเปNนบริษัทจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน ซ่ึงรับหน�วยลงทุนไว�ตามสัญญารับประกันการจัดจําหน�ายหน�วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต�อไปน้ี ในช�วงระยะเวลาท่ีบุคคลดังกล�าวถือหน�วยลงทุนท่ีรับไว�ตามสญัญา
รับประกันการจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน แต�ท้ังน้ีไม�เกิน 1 ปeนับแต�วันท่ีรับหน�วยลงทุนดังกล�าว 

(1) รายงานต�อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต�วันท่ีบริษัทจัดการรู�หรือควรรู�ถึง
เหตุดังกล�าว 

(2) ในการขอมติจากผู�ถือหน�วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสยีงของบุคคลดังกล�าวได�
เฉพาะในส�วนท่ีไม�เกินกว�าร�อยละ 50 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด  

(3) จ�ายเงินป1นผลให�แก�บุคคลดังกล�าวตามสดัส�วนการถือหน�วยลงทุนของบุคคลน้ัน 

4. ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงแก�บรษัิทจัดการว�าผู�ท่ีเคยเปNนเจ�าของหรือผู�โอนสิทธิการเช�าในอสังหาริมทรัพย) ผู�ให�เช�า
หรือผู�ให�สิทธิในอสังหาริมทรัพย) และกลุ�มบุคคลเดยีวกันของบุคคลดังกล�าว ถือหน�วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 
ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ตามข�อ 1. โดยอนุโลม 

5. การพิจารณาความเปNนกลุ�มบุคคลเดียวกัน ตามข�อ 1. ถึง ข�อ 4. ให�เปNนไปตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย)และตลาดหลักทรัพย)ว�าด�วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข�าทําสญัญารับจัดการกองทุนส�วน
บุคคล 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  6633  

6. เงินป1นผลส�วนท่ีไม�อาจจ�ายแก�ผู�ถือหน�วยลงทุน ตามข�อ 1 (3) ข�อ 2 (3) และ ข�อ 4 บริษัทจัดการจะยกเงินป1นผล
ส�วนดังกล�าวให�เปNนรายได�ของแผ�นดินโดยถือว�าผู�ถือหน�วยลงทุนท้ังปวงรับทราบและยินยอมให�ดําเนินการแล�ว 
และในระหว�างท่ีบริษัทจัดการยังมไิด�ดําเนินการดังกล�าว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินป1นผลส�วน
ดังกล�าวออกจากทรัพย)สินอ่ืนของกองทุนรวมโดยไม�นํามารวมคํานวณมลูค�าทรัพย)สินสุทธิของกองทุนรวม   

7. ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ)ว�าบรษัิทจัดการดําเนินการใดๆ หรอืบุคคลใดถือหน�วยลงทุนโดยรู�เห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอ่ืน อันเปNนการปกปyดหรืออําพรางลักษณะท่ีแท�จริงในการถือหน�วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ�มบุคคล
เดียวกันใดท่ีประสงค)จะถือหน�วยลงทุนเกินกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให�จดัตั้งและจัดการกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมจะต�องย่ืนขอจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเป1นหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ภายใน
เมื่อไร 

A: บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอต�อตลาดหลักทรัพย) เพ่ือขอให�พิจารณารับหน�วยลงทุนของกองทุนรวมเปNนหลักทรัพย)       
จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต�วันจดทะเบียนกองทุนรวม  

Q: ในกรณีปกติ ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ทานจะสามารถซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได�อยางไร 

A: บริษัทจัดการจะนําหน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) เพ่ือให�หน�วยลงทุนน้ันมี
สภาพคล�อง ดังน้ัน ผู�ลงทุนสามารถซ้ือขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีผ�านระบบการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพย)แห�ง
ประเทศไทย โดยในการซ้ือขายหน�วยลงทุน ผู�ลงทุนจะต�องเปyดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย)กับบริษัทหลักทรัพย)ท่ีเปNนนายหน�าซ้ือ
ขายหลักทรัพย)เช�นเดียวกับการซ้ือขายหุ�น ท้ังน้ี ราคาซ้ือขายหน�วยลงทุนจะเปNนไปตามราคาตลาดท่ีข้ึนอยู�กับความต�องการ
ซ้ือหรือขายของผู�ถือหน�วยลงทุนขณะน้ันๆ ซ่ึงอาจจะสูงหรือต่ํากว�าราคาท่ีผู�ถือหน�วยลงทุนซ้ือมา หรอืในบางช�วงเวลาหน�วย
ลงทุนดังกล�าวอาจไม�มสีภาพคล�องได�  

เน่ืองจากกองทุนรวมมีข�อจํากัดการถือหน�วยลงทุนของผู�ลงทุนต�างด�าวให�ถือหน�วยลงทุนได�ไม�เกินร�อยละ 49 ของจํานวน
หน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด บริษัทจัดการในฐานะนายทะเบียนหน�วยลงทุนจึงมีข้ันตอนการควบคุมการถือหน�วย
ลงทุนของผู�ลงทุนต�างด�าวให�ถือหน�วยลงทุนไม�เกินสัดส�วนดังกล�าว ดังน้ัน ผู�ลงทุนต�างด�าวท่ีจะซ้ือขายหน�วยลงทุนจะมี
ข้ันตอนและอาจใช�ระยะเวลาดําเนินการมากกว�าผู�ลงทุนไทย ซ่ึงผู�ลงทุนต�างด�าวสามารถสอบถามข�อมูลดังกล�าวได�จากบริษัท
จัดการ 

Q: ทานจะทราบมูลคาหนวยลงทุนของทานได�อยางไร 

A: ผู�ลงทุนสามารถทราบข�อมูลเก่ียวกับมูลค�าหน�วยลงทุนของวันสุดท�ายของเดือนได�ท่ี 

- เว็บไซต)ของบริษัทจัดการ ท่ี www.mfcfund.com 

- หนังสือพิมพ)รายวันอย�างน�อย 1 ฉบับ เช�น หนังสือพิมพ)ผู�จัดการรายวัน เปNนต�น 

Q: ใครทําหน�าท่ีเป1นผู�เก็บรักษาทรัพย�สินและดูแลบริษัทจัดการให�ปฏบัิติตามข�อกําหนดการลงทุนท่ีตกลงไว� 

A: ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
อาคารธนาคารกสิกรไทย สํานักพหลโยธิน ช้ัน 11  
เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท) 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 
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Q: ใครทําหน�าท่ีเป1นผู�บริหารหรือจัดหาผลประโยชน�จากอสังหาริมทรัพย�ท่ีกองทุนรวมได�มาจากการลงทุน 

A: ไม�ม ี

Q: ใครทําหน�าท่ีเป1นผู�ประเมินคาทรัพย�สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

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

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

Q: ใครเป1นผู�ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมนี ้

A: นายประวิทย) วิวรรณธนานุตร) หรอื นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล หรอื นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ  
นางสาวชมภูนุช แซ�แต� หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน) 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว�องวานิช บี  
ถนนพระรามเก�า ห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท) 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

Q: ใครเป1นผู�ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู�ถือหนวยลงทุนเพ่ือให�การชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแกผู�ถือหนวยลงทุนเป1นไป
อยางถูกต�อง  

A: บริษัทหลักทรัพย)จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 199 อาคารคอลัมน)ทาวเวอร) ช้ัน G และ ช้ัน 21 - 23  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท) 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100 

Q: หากทานต�องการร�องเรียนจะทําได�อยางไร 

A: ผู�ลงทุนสามารถร�องเรียนได�ท่ี 

- บริษัทหลักทรัพย)จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท) 0-2649-2000 หรือ www.mfcfund.com 

- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท) 0-2263-6000 หรือ www.sec.or.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

ผู�ลงทุนควรศึกษาป1จจัยความเสีย่งของกองทุนรวมอย�างละเอียดก�อนการตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงอันเปNนผลมาจากป1จจัยหลาย
ประการ ซ่ึงรวมถึงป1จจัยความเสีย่งตามท่ีได�ระบุไว�ในท่ีน้ี ความไม�แน�นอนท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงความเสี่ยงอ่ืนๆ เช�น สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ท่ีบริษัทจัดการไม�อาจควบคุมหรือคาดหมายได�ในขณะน้ี แต�อาจกลายเปNนความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญในอนาคตซ่ึง
หากเกิดข้ึนอาจมผีลกระทบต�อกองทุนรวมและมลูค�าหน�วยลงทุนของกองทุนรวม 

คําอธิบายเก่ียวกับแนวทางการบรหิารของบริษัทจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสีย่ง และ/หรือ ความสามารถของ
กองทุนรวมในการลดความเสี่ยงข�อใดข�อหน่ึงไม�ถือเปNนข�อยืนยันว�าความเสีย่งต�างๆ ตามท่ีระบุในเอกสารฉบับน้ีจะลดลงหรืออาจไม�
เกิดข้ึน เน่ืองจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสีย่งยังข้ึนอยู�กับป1จจัยหลายประการท่ีอยู�นอกเหนือจากการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ 

(1) ความเสี่ยงจากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาท่ีเกี่ยวข�อง 

ในการลงทุนและบริหารอสังหารมิทรัพย)ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเข�าทําสญัญาจะซ้ือจะขายทรัพย)สินซ่ึงใช�ในการ
ประกอบกิจการโรงแรม อันได�แก� สัญญาจะซ้ือจะขายทรัพย)สิน สัญญาจะซ้ือจะขายเฟอร)นิเจอร) อุปกรณ)และงานระบบ 
สัญญาเช�าทรัพย)สิน สัญญาเช�าเฟอร)นิเจอร) และสัญญาเช�าอุปกรณ)และงานระบบ และ/หรือ สัญญาต�างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย)สินของกองทุนรวมเพ่ือประโยชน)ในการจัดหาผลประโยชน)ในอสงัหาริมทรัพย)ของ
กองทุนรวม และดําเนินการใดๆ เพ่ือให�คู�สัญญาปฏิบัตติามข�อกําหนดและเง่ือนไขในสัญญา 

อย�างไรก็ดี ถึงแม�จะมีข�อกําหนดในสัญญาต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องก็ตาม คู�สัญญาอาจไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัตผิดิคํารับรองข�อกําหนด
และเง่ือนไขของสญัญาหรือเกิดเหตุการณ)ใดๆ อันเปNนเหตุแห�งการเลิกหรือผิดสญัญาได� ในกรณเีช�นว�าน้ี แม�กองทุนรวมจะมี
สิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญา เรียกค�าเสียหาย ตลอดจนเรยีกค�าขาดประโยชน)และเรียกร�องเพ่ือให�ได�มาซ่ึงทรัพย)สินตามท่ีกองทุน
รวมชําระราคาไปแล�วก็ตาม แต�กองทุนรวมอาจไม�สามารถบังคับให�เปNนไปตามสิทธิของกองทุนรวมตามข�อกําหนดและ
เง่ือนไขในสัญญา หรือคู�สญัญาอาจปฏิเสธไม�ชําระค�าเสียหายตามท่ีกองทุนรวมเรียกร�อง ดังน้ัน กองทุนรวมจึงอาจต�องนํา
เรื่องดังกล�าวเข�าสู�กระบวนการยตุธิรรมโดยการฟfองร�องต�อศาลท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงการดําเนินการดังกล�าว บริษัทจัดการไม�
สามารถคาดการณ)ได�ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินท่ีกองทุนรวมจะได�รับชดเชยเยียวยา
จากความเสียหายต�างๆ ดังกล�าว นอกจากน้ี ผลแห�งคดีข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของศาลท่ีเก่ียวข�อง และถึงแม�ศาลจะม ี           
คําพิพากษาให�กองทุนรวมชนะคด ี กองทุนรวมอาจไม�สามารถบังคับให�เปNนไปตามคําพิพากษาของศาลได� ผู�ถือหน�วยลงทุน   
จึงมีความเสี่ยงท่ีจะไม�ได�รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ)ไว� 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมสามารถใช�สิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายใต�สญัญาเช�า กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในการ
หาผู�เช�ารายใหม� หรือหากสามารถหาผู�เช�ารายใหม�ได� กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในการตกลงกับผู�เช�ารายใหม�ให�ข�อกําหนด
และเง่ือนไขในสัญญาเช�าฉบับใหม�เปNนไปตามสญัญาเช�าฉบับเดมิ 

(2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผู�เชา 

กองทุนรวมได�ตกลงท่ีจะปล�อยเช�าทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั้งแรกให�กับผู�เช�าเปNนระยะเวลา 5 ปe โดยมีการตกลง
ค�าเช�าท่ีจะต�องชําระให�กับกองทุนรวมในอัตราท่ีคงท่ีแน�นอน ดงัน้ัน ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจของผู�เช�าและ
ความสามารถในการชําระค�าเช�าของผู�เช�าดังกล�าวจะส�งผลกระทบโดยตรงต�อรายได�ของกองทุนรวมอย�างมีนัยสําคัญ อย�างไร
ก็ดี เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการผดินัดชําระค�าเช�าของผู�เช�า กองทุนรวมตกลงให�ผู�เช�าวางหลักประกันการเช�าเปNน
มูลค�าเท�ากับ 44,625,000 บาท ซ่ึงเทียบเท�ากับค�าเช�ารายเดือนของปeการเช�าสุดท�ายจํานวน 6 เดือน โดยเปNนเงินสดท้ังหมด 
ซ่ึงกองทุนรวมสามารถเรียกเงินจํานวนดังกล�าวเพ่ือชดเชยค�าเช�าให�แก�กองทุนรวมได� หากกองทุนรวมไม�สามารถเรยีกเก็บ    
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ค�าเช�าจากผู�เช�าได�ตามกําหนด และหากมีการหักเงินประกันการเช�าดังกล�าว กองทุนรวมจะดาํเนินการเรยีกเก็บเงินประกัน
การเช�าเพ่ิมเติมเพ่ือให�กองทุนรวมมีหลักประกันการเช�าครบตามจํานวนท่ีกําหนดตลอดอายุสญัญาเช�า 

เน่ืองจาก กองทุนรวมจะได�รบัค�าเช�าจากผู�เช�าตามสัญญาเช�าซ่ึงเปNนท่ีมาของรายได�หลักเพียงแหล�งเดียวของกองทุนรวม 
ดังน้ัน หากผู�เช�าดังกล�าวมีป1ญหาทางการเงิน ซ่ึงส�งผลกระทบต�อความสามารถในการชําระค�าเช�า ผู�เช�าอาจจะไม�ชําระค�าเช�า 
หรือยอมเลิกสญัญาเช�าก�อนกําหนด และกองทุนรวมไม�สามารถหาผู�เช�ารายใหม�มาทดแทนผู�เช�าดังกล�าวได� สิ่งเหล�าน้ีอาจ
ส�งผลกระทบโดยตรงต�อรายได�ของกองทุนรวม ถึงแม�ว�ากองทุนรวมจะมสีิทธิเรียกร�องค�าเสียหายและริบเงินประกันจากผู�เช�า
ก็ตาม 

(3) ความเสี่ยงจากการแขงขนั 

ป1จจุบันความนิยมในการท�องเท่ียวบริเวณป5าตอง จังหวัดภเูก็ต เพ่ิมสูงข้ึนมาก ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวดังกล�าวได�
ดึงดูดให�ผู�ประกอบการรายใหม�เข�ามาทําธุรกิจโรงแรมในบริเวณป5าตองเพ่ิมมากข้ึน และเมื่อรวมกับผู�ประกอบการท่ีเปyด
ให�บริการอยู�แล�วในป1จจุบัน จึงทําให�มีโอกาสเกิดการแข�งขันท่ีรุนแรง และอาจทําให�เกิดการลดราคาเพ่ือดึงดูดลูกค�าให�มาใช�
บริการ ซ่ึงการแข�งขันดังกล�าวอาจส�งผลกระทบในเชิงลบต�อการประกอบธุรกิจของผู�เช�าทรัพย)สินของกองทุนรวม นอกจากน้ี 
บริษัทคู�แข�งหลายแห�งอาจมีแหล�งเงินทุนและป1จจัยสนับสนุนอ่ืนๆ เช�น มีเชนโรงแรมให�บริการ เปNนต�น ท่ีอาจเอ้ือให�สามารถ
แข�งขันกับกองทุนรวมได� ซ่ึงการแข�งขันดังกล�าวอาจเพ่ิมต�นทุนในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย) หรือลดอัตราการเช�า 
และ/หรือ อัตราค�าเช�าท่ีกองทุนรวมเรียกเก็บจากผู�เช�า 

(4) ความเสี่ยงจากการยกเลิกหรือไมตอสัญญาเชา 

ในกรณีท่ีสญัญาเช�ามีการยกเลิกสญัญาก�อนครบกําหนดอายสุัญญาเช�า หรือในกรณีท่ีสภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมมีการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงอาจจะส�งผลให�ผู�เช�าเรียกร�องให�มีการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในสัญญาเช�า ซ่ึงเง่ือนไขท่ีปรับเปลีย่นดังกล�าวอาจ
เปNนเง่ือนไขท่ีเปNนการเอ้ือประโยชน)ต�อกองทุนรวมน�อยลงหากเปรียบเทียบกับสญัญาเช�าท่ีได�ทําไว�ในป1จจุบัน หรือในกรณีท่ี    
ผู�เช�าไม�ต�ออายสุัญญาเช�าและกองทุนรวมไม�สามารถหาผู�เช�ารายใหม�มาทดแทนผู�เช�ารายเดิมได�ในเวลาอันสมควร กรณีและ
เหตุการณ)ต�างๆ ดังกล�าวข�างต�นอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อกระแสเงินสดและผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม ในกรณีท่ี
กองทุนรวมจําเปNนต�องเลิกสัญญากับผู�เช�า เน่ืองจากผู�เช�าไม�ยอมจ�ายค�าเช�าหรือหรือผดิสญัญาเช�าน้ัน อาจใช�เวลาในการหา    
ผู�เช�ารายใหม�นานเกินกว�า 3 – 6 เดือน ซ่ึงความล�าช�าดังกล�าวอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อรายได�ของกองทุนรวม 

(5) ความเสี่ยงในการจัดหาผู�เชารายใหม 

การท่ีผู�เช�าไม�สามารถปฏิบัตติามข�อกําหนดและหน�าท่ีภายใต�สัญญาเช�าได� อาจเปNนเหตุให�ผดิเง่ือนไขการเลิกสัญญาก�อนครบ
อายุของสัญญาเช�า จะส�งผลกระทบต�อค�าเช�าท่ีกองทุนรวมจะได�รับ ท้ังน้ี กองทุนรวมอาจต�องดําเนินการหาผู�เช�ารายใหม�      
ถ�าหากกองทุนรวมไม�สามารถหาผู�เช�ารายใหม�ได�ภายในเวลาอันควร หรือไม�สามารถเจรจาตกลงกับคู�สญัญารายใหม�ในสญัญา
เช�าฉบับใหม�โดยมีข�อกําหนดท่ีเปNนประโยชน)ต�อกองทุนรวมได� กระแสรายได�ของกองทุนรวมอาจหยดุชะงักหรือลดลง ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบในทางลบอย�างมีนัยสาํคัญต�อผลประกอบการของกองทุนรวม 

อย�างไรก็ตาม ด�วยความสามารถในการสร�างรายได�ของตัวทรัพย)สิน ซ่ึงมีศักยภาพจากทําเลท่ีตั้งและความต�องการท�องเท่ียว
ของนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมีต�อจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอย�างยิ่งบริเวณป5าตองท่ีเพ่ิมข้ึนน้ัน ทําให�บรษัิทจัดการเช่ือมั่นว�าจะ
สามารถจัดหาผู�เช�ารายใหม�ท่ีจะเข�าทดแทนผู�เช�ารายเดมิได� 
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(6) ความเสี่ยงของผลประกอบการของกองทุนรวมจากความสามารถของผู�เชา 

การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเปNนธุรกิจอสังหาริมทรัพย)ท่ีมีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย)
ประเภทอ่ืนๆ เช�น ธุรกิจศูนย)การค�า อาคารสํานักงานให�เช�า เปNนต�น เน่ืองจากการประกอบกิจการดงักล�าวข้ึนอยู�กับป1จจัย
แวดล�อมหลายด�าน ดังน้ัน การท่ีกองทุนรวมให�เช�าทรัพย)สินของกองทุนรวมแก�ผู�เช�าเพ่ือให�นําทรัพย)สินไปประกอบกิจการ
โรงแรม ความสามารถในการดําเนินกิจการโรงแรมของผู�เช�าอาจส�งผลกระทบต�อความสามารถในการชําระเงินค�าเช�า การต�อ
สัญญาเช�าหรือการยกเลิกสญัญาเช�าก�อนครบกําหนด ซ่ึงล�วนแต�ส�งผลกระทบโดยตรงต�อผลประกอบการของกองทุนรวม
ท้ังสิ้น 

อย�างไรก็ดี กองทุนรวมได�กําหนดค�าเช�าเปNนค�าเช�าคงท่ีตลอดอายสุัญญาเช�าโดยแบ�งชําระค�าเช�าคงท่ีเปNนรายเดือน โดยให�มี
การปรับอัตราค�าเช�าทุก 3 ปe ซ่ึงจะทําให�ความเสี่ยงจากการดําเนินกิจการโรงแรมของผู�เช�าลดลง 

(7) ความเสี่ยงจากการท่ีคาเชาท่ีกองทุนรวมได�รับอาจไมเป1นไปตามภาวะตลาด 

เน่ืองจากกองทุนรวมกําหนดค�าเช�าเปNนค�าเช�าคงท่ีโดยให�มีการปรับอัตราค�าเช�าทุก 3 ปe ซ่ึงอาจก�อให�เกิดความเสี่ยงว�าค�าเช�า
ท่ีกองทุนรวมได�รับอาจต่ํากว�าท่ีควรจะเปNนในกรณีท่ีสภาวะตลาดของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตได�รับความนิยม
จากนักท�องเท่ียว และสามารถให�เช�าในราคาท่ีสูงข้ึนมาก 

อย�างไรก็ดี การกําหนดค�าเช�าคงท่ีตามท่ีกล�าวไว�ข�างต�นจะช�วยลดความผันผวนของรายได�ท่ีกองทุนรวมจะได�รับกรณีท่ีสภาวะ
ตลาดไม�เปNนไปตามท่ีคาดการณ)ไว�  

(8) ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

การประกอบธุรกิจของกองทุนรวมมีความเสี่ยงด�านการดาํเนินการและการใช�ประโยชน)ในทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุน
ครั้งแรก แม�ว�ากองทุนรวมจะต�องจัดให�มีการประกันภัยในทรพัย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั้งแรกอย�างเพียงพอและ
เหมาะสมตามข�อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข�องแล�วก็ตาม แต�กองทุนรวมอาจไม�สามารถจัดทําประกันภัยท่ีคุ�มครองความ
เสี่ยงบางประเภทท่ีอาจเกิดข้ึนได� เช�น ความสูญเสียจากสงคราม หรอืการก�อการร�าย เปNนต�น (หรือแม�ว�ากองทุนรวมสามารถ
จัดหาประกันภัยได� แต�อัตราเบ้ียประกันอาจไม�คุ�มกับผลประโยชน)ทางเศรษฐกิจท่ีกองทุนรวมอาจได�รบั) หรือกองทุนรวมอาจ
ไม�สามารถใช�สิทธิเรียกร�องตามท่ีระบุในกรมธรรม)ประกันภัยท่ีเก่ียวข�องได�ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน หรืออาจเกิดความล�าช�า
ในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม)ประกันภัยดังกล�าวได�โดยท่ีไม�ใช�ความผดิของกองทุนรวม 

กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ)ร�ายแรงท่ีกองทุนรวมอาจไม�ได�รับการชดเชย
ความเสยีหายอย�างเพียงพอหรือไม�สามารถจัดให�มีการประกันภยัประเภทดังกล�าวได� ซ่ึงอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อ
ผลตอบแทนท่ีผู�ถือหน�วยลงทุนคาดว�าจะได�รับ 

อย�างไรก็ตาม ภายใต�ข�อกําหนดของสัญญาเช�าทรัพย)สิน กองทุนรวมตกลงจะจัดให�มีการทําประกันวินาศภัยท่ีครอบคลุม
ความเสีย่งภัยในทรัพย)สิน (All Risks Insurance) รวมถึงการทําประกันภัยบุคคลภายนอก  

(9) ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวณคืนท่ีดิน 

กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในกรณีท่ีมีการเวนคืนทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมลงทุนโดยหน�วยงานของรัฐ ซ่ึงทําให�กองทุนรวมไม�
อาจใช�ทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมลงทุนเพ่ือประโยชน)ในการดําเนินธุรกิจต�อไปได� 

อย�างไรก็ดี ในกรณีท่ีเกิดการเวนคืนดังกล�าว กองทุนรวมอาจไม�ได�รับค�าชดเชยจากการเวนคืนหรือได�รับค�าชดเชยดังกล�าว
มากกว�าหรือน�อยกว�ามลูค�าท่ีกองทุนรวมใช�ในการลงทุนในทรัพย)สนิซ่ึงอาจส�งผลให�ผลตอบแทนท่ีผู�ถือหน�วยลงทุนจะได�รับ
จากการลงทุนไม�เปNนไปตามท่ีได�ประมาณการไว�ท้ังในส�วนของเงินป1นผลและเงินลดทุน 
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ในส�วนของข�อมูลจากบริษัทประเมินท่ีกองทุนได�ว�าจ�าง ณ ป1จจุบันท่ีสามารถตรวจสอบได�ในเบ้ืองต�นพบว�าท่ีตั้งของทรัพย)สิน
ของกองทุนรวมท่ีจะลงทุนดังกล�าวไม�ตกอยู�ภายใต�เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ท้ังน้ี บริษัทจัดการไม�สามารถประเมินถึง
โอกาสในการถูกเวนคืนได� เน่ืองจากการเวนคืนท่ีดินเปNนนโยบายและความจําเปNนในการใช�พ้ืนท่ีของรัฐบาลในเวลาน้ัน 

(10) ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นเมื่อต�องมีการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย�ของกองทุนรวม 

อสังหาริมทรัพย)ของกองทุนรวมจะต�องซ�อมแซมและปรับปรุงให�ปลอดภัย ทันสมัย และสอดคล�องกับความต�องการของกลุ�ม
ลูกค�าเปfาหมาย เพ่ือให�ลูกค�าพึงพอใจและกลับเข�ามาใช�บริการอย�างต�อเน่ือง โดยปกติการปรับปรุงหรือการซ�อมแซม
บํารุงรักษาประจําปeจะไม�ก�อให�เกิดผลกระทบต�อการดําเนินงานมากนัก ยกเว�นในกรณีท่ีเปNนการปรบัปรุงซ�อมแซมครั้งใหญ�
ซ่ึงเปNนการปรับปรุงเพ่ือเปลีย่นแปลงภาพลักษณ)ของอสังหาริมทรัพย)ท้ังภายในและภายนอก หรือเปNนการเปลีย่นแปลงงาน
ระบบท่ีสําคัญ ซ่ึงจะดําเนินการตามระยะเวลาท่ีผู�เช�าหรือกองทุนรวมเห็นว�าเหมาะสม ซ่ึงโดยปกติแล�วกิจการจะไม�หยดุ
ดําเนินการในช�วงการปรับปรุงน้ันๆ อย�างไรก็ดี การปรบัปรุงอสงัหาริมทรัพย)เปNนส�วนๆ อาจส�งผลกระทบต�อรายได�ของ
กองทุนรวมในส�วนท่ีถูกปรับปรุง 

ท้ังน้ี โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ซ่ึงเปNนทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั้งแรก ได�ทําการซ�อมแซมปรับปรุงสภาพโรงแรม
ครั้งใหญ�ในช�วงปeท่ีผ�านมา เมื่อปลายปe 2555  

(11) ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกจิการ 

ผู�เช�าจะดําเนินการเพ่ือให�ได�รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช�ในการประกอบกิจการโรงแรม 
หากผู�เช�าไม�ได�รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของผู�เช�าถูกยกเลิก เพิกถอน หรือ  
ไม�มีการต�ออายุ จะมีผลกระทบในทางลบต�อผู�เช�า กล�าวคือจะทําให�ผู�เช�าไม�สามารถดาํเนินกิจการโรงแรมต�อไปได� ท้ังน้ี   
อาจเปNนผลให�ผู�เช�าไม�สามารถปฏบัิติตามข�อกําหนดและเง่ือนไขภายใต�สัญญาเช�ากับกองทุนรวมได� 

อีกท้ังตามกฎหมายแล�วใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมจะต�องมีการต�ออายเุมื่อใบอนุญาตหมดอายุลง หากใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมของผู�เช�าถูกยกเลิกหรือไม�มีการต�ออาย ุ หรือผู�เช�าไม�สามารถดําเนินการเพ่ือให�ได�รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม (บางส�วนหรือท้ังหมด) อาจจะทําให�มผีลกระทบในทางลบต�อผู�เช�า กล�าวคือจะทําให�ผู�เช�าไม�สามารถ
ดําเนินกิจการโรงแรม (บางส�วนหรือท้ังหมด) ต�อไปได� อาจทําให�ผู�เช�าไม�สามารถชําระค�าเช�าให�แก�กองทุนรวม และอาจเปNน
ผลให�ไม�สามารถปฏิบัตติามข�อกําหนดและเง่ือนไขภายใต�สญัญาเช�าได� นอกจากน้ี กฎเกณฑ)หรือข�อบังคับต�างๆ และแนวทาง
พิจารณาอนุญาตของเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการขอต�อใบอนุญาตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได�ในอนาคตซ่ึง
อาจจะทําให�การขอต�อใบอนุญาตล�าช�า หรืออาจจะไม�สามารถต�อใบอนุญาตได� ท้ังน้ี โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ซ่ึงเปNน
ทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั้งแรกได�รับเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมท่ีครบถ�วน ซ่ึง
ส�งผลให�โรงแรมมีความพร�อมต�อการประกอบกิจการโรงแรม 

(12) ความขัดแย�งทางผลประโยชน�ระหวางกองทุนรวม เจ�าของอสงัหาริมทรัพย�ท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนคร้ังแรก และ
บริษัท ป$าตอง เฮอริเทจ จํากัด ผู�ประกอบกิจการโรงแรมท่ีอาจกอให�เกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ความขัดแย�งทางผลประโยชน)ระหว�างกองทุนรวมกับบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิในทรัพย)สินท่ีกองทุน
รวมจะเข�าลงทุน และในฐานะผู�เช�าอสังหาริมทรัพย) ตลอดจนผู�ประกอบกิจการในการจัดการทรัพย)สนิท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
อาจเกิดข้ึนได� ถึงแม�ว�า บรษัิทจัดการจะได�กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�เช�าอสังหาริมทรัพย)อย�าง
ระมัดระวัง เน่ืองจากผู�มีอํานาจในการบริหารจัดการในบริษัทดังกล�าว ตลอดจนบริษัทในเครือ เปNนเจ�าของอสังหาริมทรัพย)
ประเภทโรงแรมท่ีเปyดบริการแล�วนอกเหนือจาก โรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ได�แก� โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอร)ท แอนด) สปา  
หัวหิน และ โรงแรมเทวัญ ดารา บีช วิลล�า กุยบุรี อย�างไรก็ตาม โรงแรมดังกล�าว มีความแตกต�างกัน ไม�ว�าจะเปNนเรื่องของ



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  6699  

ทําเลท่ีตั้ง ราคา การให�บริการ สถาป1ตยกรรมและการตกแต�ง สิ่งอํานวยความสะดวก และขนาดของห�องพัก โดยมี
รายละเอียดดังต�อไปน้ี  

ด�านขนาดห�องพัก และกลุ�มลูกค�า : โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอร)ท แอนด) สปา หัวหิน ซ่ึงตั้งอยู�ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ)    
เปNนโรงแรมในระดับหรู (Luxury 5 ดาว) ในขณะท่ีโรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ เปNนโรงแรมในระดบัขนาดกลาง (Mid Scale) 
ท่ีราคาห�องพักเฉลี่ยต่ํากว�าเปNนอย�างมากทําให�มีกลุ�มลูกค�าเปfาหมายท่ีแตกต�างกัน 

ด�านทําเลท่ีตั้ง : สถานท่ีตั้งของโรงแรมเทวัญ ดารา ท้ัง 2 แห�งท่ีอยู�ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ) เปNนท่ีเงียบสงบ เหมาะแก�การ
พักผ�อนอยู�ภายในโรงแรมหรือท�องเท่ียวในบริเวณใกล�เคียง ขณะท่ีหาดป5าตอง ซ่ึงเปNนท่ีตั้งของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ     
จะมีความคึกคักมากกว�า จึงดึงดดูนักท�องเท่ียวท่ีชอบการเท่ียวภายนอกโรงแรมมากกว�า  

ช่ือโรงแรมและเครื่องหมายการค�า : ป1จจุบันบริษัท ป5าตอง เฮอรเิทจ จํากัด เปNนเจ�าของลิขสิทธ์ิช่ือและเครื่องหมายการค�า
นามว�า “ป5าตอง เฮอริเทจ” เพ่ือใช�ในการประกอบกิจการโรงแรม ซ่ึงภายหลังจากการลงทุนของกองทุนรวมแล�ว บริษัท    
ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ตกลงยนิยอมให�กองทุนรวมใช�ช่ือและเครือ่งหมายการค�า “ป5าตอง เฮอริเทจ” ต�อไปได� โดยไม�คดิ
ค�าลิขสิทธ์ิหรือค�าธรรมเนียมใดๆ จากกองทุนรวม นอกจากน้ี บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด จะไม�สามารถใช�ช่ือน้ีได�อีก 
ตราบเท�าท่ีกองทุนยังคงลงทุนในโครงการโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ 

ถึงแม�ว�า โอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน)จะลดลงจากเหตุผลดังกล�าวข�างต�น แต�เน่ืองจากธุรกิจหลักของผู�มี
อํานาจในการบริหารจัดการในบรษัิท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด คือ การพัฒนาและลงทุนในโรงแรม ดังน้ัน ในอนาคต 
กรรมการดังกล�าว จึงอาจจะพัฒนาโรงแรมในระดับขนาดกลาง ( Mid Scale) และบริหารจัดการเอง หรือใช�แบรนด)โรงแรม
ในระดับขนาดกลาง (Mid Scale) อ่ืน ซ่ึงอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน)ระหว�างกองทุนรวมและผู�เช�าหรือ
กรรมการได� 

(13) ความเสี่ยงจากการลดลงของนักทองเท่ียวตางชาติ 

นักท�องเท่ียวชาวจีนถือเปNนกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญต�อธุรกิจการท�องเท่ียวของไทย โดยถือว�าเปNนนักท�องเท่ียวท่ี
มีสัดส�วนมากท่ีสุดในบรรดานักท�องเท่ียวต�างประเทศ โดยในปe 2556 มีนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข�าประเทศไทยท้ังสิ้น
ประมาณ 4.7 ล�านคน คิดเปNนร�อยละ 17.6 ของจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศท้ังหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปe 2554 ท่ีมี
นักท�องเท่ียวชาวจีนท้ังสิ้นประมาณ 1.7 ล�านคน คิดเปNนเพียงร�อยละ 9. ของจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศท้ังหมดเท�าน้ัน 

จากการท่ีรัฐบาลจีนได�ออกกฎหมายควบคุมคุณภาพทัวร) ซ่ึงมผีลบังคับใช�ตั้งแต�เดือนตลุาคม 2556 ทําให�ราคาค�าทัวร)ท่ีเรียก
เก็บจากลูกค�าปรับสูงข้ึน ส�งผลกระทบต�อภาวะการท�องเท่ียวของไทยโดยตรง ทําให�มีนักท�องเท่ียวจากจีนเข�ามาท�องเท่ียวใน
ประเทศไทยลดลง ซ่ึงเห็นได�จากในช�วงไตรมาสสุดท�ายของปe 2556 (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม) นักท�องเท่ียวชาวจีน
เดินทางมาไทยเฉลีย่เดือนละ 319,383 คน ลดลงจากในช�วง 9 เดือนแรกของปe 2556 ท่ีมีชาวจีนเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวใน
ประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละ 416,336 คน แต�ถ�าหากพิจารณาจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข�าประเทศไทยในช�วงไตร
มาสท่ี 4 ของปe 2556 เปรียบเทียบกับช�วงเดียวกันของปe 2555 ซ่ึงมีนักท�องเท่ียวชาวจีนเดินทางเข�ามาเฉลีย่เดือนละ 
281,871 คน จะพบว�ามีจํานวนนักท�องเท่ียวชาวจีนยังคงมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร�อยละ 13.3 

อย�างไรก็ตาม ผลกระทบจากการออกกฎหมายฉบับดังกล�าวจะส�งผลต�อจํานวนนักท�องเท่ียวในระยะสั้นเท�าน้ัน และ         
จะปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนตามลําดับ จากแนวโน�มการคลายความเข�มงวดในทางปฏิบัติของทางการจีน ตลอดจนการเปNน
แหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความคุ�มค�าทางการเงิน และการเติบโตของสายการบินต�นทุนต่ําท่ีมเีท่ียวบินตรงมาจากหลายเมืองสําคัญ
ในต�างประเทศมายังจังหวัดภเูก็ต 
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(14) ความเสี่ยงโดยท่ัวไปจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ 

อสังหาริมทรัพย)ท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนจัดอยู�ในกลุ�มของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ดังน้ัน ป1จจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
โดยท่ัวไป ซ่ึงรวมถึง อัตราเงินเฟfอ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาเครื่องอุปโภคและบริโภค ราคา
อสังหาริมทรัพย) รวมถึงนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล ธนาคารแห�งประเทศไทย และหน�วยงานราชการอ่ืนท่ี
อาจส�งผลกระทบต�อภาวะเศรษฐกิจท้ังเชิงมหภาคและจุลภาค ตลอดจนความต�องการท�องเท่ียวของกลุ�มนักท�องเท่ียวท้ังใน
และต�างประเทศ เช�น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในประเทศและระหว�างประเทศ ค�าเงินบาท การแพร�ระบาดของโรค เช�น SARS 
ไข�หวัดนก เปNนต�น ซ่ึงจะกระทบต�อความเช่ือมั่นในความปลอดภยัในการเข�ามาท�องเท่ียวภายในประเทศ อันเปNนป1จจัยลบท่ี
สําคัญท่ีอาจกระทบต�อผลการดําเนินงานของโรงแรม สถานะทางการเงินและการลงทุนของผู�เช�าได� ตลอดจนผลกระทบต�อ
กําลังซ้ือหรือปรมิาณนักท�องเท่ียวในอนาคต 

(15) ความเสี่ยงทางการเมืองในอนาคต  

ความไม�แน�นอนในสถานการณ)ทางเมืองอาจส�งผลกระทบต�อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย)แห�งประเทศไทย ซ่ึงอาจจะก�อให�เกิดผลกระทบรุนแรงต�อฐานะทางการเงินของกองทุนรวม ท้ังน้ี จึงไม�สามารถ
รับรองได�ว�าผลกระทบทางด�านการเมืองของประเทศไทยในป1จจุบันหรือในอนาคต หรือการเปลีย่นแปลงของนโยบายทาง
การเมืองของรัฐบาลจะไม�มผีลกระทบร�ายแรงต�อการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเติบโต
ของกองทุนรวม 

นอกจากน้ี อาจมีผลกระทบต�อการเปลีย่นแปลงในเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส�งผลต�อการเปลีย่นแปลงนโยบายท่ีจะ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ีอาจปรับเปลีย่นได�ในอนาคต จึงไม�สามารถรับรองได�ว�าสภาวะทางการเมืองของ
ประเทศไทยในป1จจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลีย่นแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม�มีผลกระทบร�ายแรง
ต�อการดําเนินกิจการโรงแรม สถานะทางการเงินของผู�เช�า และผลการดําเนินงานของผู�เช�า 

(16) ความเสี่ยงทางธุรกิจประเภทโรงแรม 

เน่ืองจากทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนน้ัน เปNนทรัพย)สินท่ีประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ซ่ึงถือว�ามีความเสี่ยงในเรื่อง
ของวัฏจักรธุรกิจด�านการท�องเท่ียวค�อนข�างสูง เมื่อเปรยีบเทียบกับทรัพย)สินท่ีประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เช�น อาคาร
สํานักงานให�เช�า ธุรกิจให�เช�าอาคารโรงงานและคลังสินค�า เปNนต�น ซ่ึงป1จจัยหลักท่ีจะส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานของ
โรงแรม คือ ภาวะอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว โดยเฉพาะการเดินทางมาท�องเท่ียวของชาวต�างชาติ ซ่ึงผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลก สถานการณ)ภายในประเทศ รวมถึงสภาพแวดล�อมหรือฤดูกาลท�องเท่ียว เปNนป1จจัยท่ีก�อให�เกิดความผันผวน
ของจํานวนนักท�องเท่ียวได� 

การดําเนินกิจการของผู�เช�าอาจได�รับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ)ใดๆ ท่ีลดความน�าสนใจของประเทศไทยในฐานะ
สถานท่ีท�องเท่ียวท้ังจากนักท�องเท่ียวชาวไทยและต�างประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในสายตาของนักท�องเท่ียวจากต�างประเทศ
ท่ีเปNนลูกค�ากลุ�มหลักของทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนครั้งแรก ดังน้ัน หากเกิดเหตุการณ)ดังกล�าว สภาวะเศรษฐกิจ
และการท�องเท่ียวของประเทศไทยอาจได�รับผลกระทบรุนแรง ซ่ึงจะกระทบต�อผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด�วย  

(17) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัตภิัย และการก�อวินาศกรรม แม�จะมีโอกาสเกิดข้ึนไม�บ�อยครั้งนัก แต�หากเกิดข้ึนในบริเวณซ่ึงเปNน
ท่ีตั้งอสังหาริมทรัพย)ของกองทุนรวม นอกจากจะสร�างความเสียหายต�อทรัพย)สินของกองทุนรวมแล�ว จะยังความสูญเสียแก�
ชีวิตและทรัพย)สินของผู�พักอาศัยและผู�มาใช�บริการในโครงการของกองทุนรวมอย�างประเมินค�าไม�ได� อย�างไรก็ดี กองทุนรวม
จะจัดให�มีการทําประกันภัยแบบ All Risk Policy และให�กองทุนรวมเปNนผู�รับประโยชน) และครอบคลุมถึงการประกันภยั
ความรับผิดตามกฎหมายต�อบุคคลภายนอกด�วย 
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อย�างไรก็ตาม การท่ีกองทุนรวมกําหนดให�ผู�เช�าชําระค�าเช�าให�แก�กองทุนรวมในอัตราท่ีคงท่ีแน�นอน ชัดเจน และกําหนดการ
วางหลักประกันการเช�าของผู�เช�า เพ่ือลดความเสีย่งและความผันผวนดังท่ีกล�าวมาข�างต�น ทําให�เช่ือมัน่ได�ว�า กองทุนรวมจะ
สามารถความคุมความเสี่ยงทางธุรกิจโรงแรมได�ในระดับหน่ึง 

(18) การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล�อมอาจกอให�เกิดคาใช�จายอยางมีนัยสําคัญตอกองทุนรวม 

กองทุนรวมอาจมีค�าใช�จ�ายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงกฎหมายสิ่งแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องในอนาคต กองทุนรวมอาจมีภาระ
ค�าใช�จ�ายในการปฏิบัตติามกฎหมายเพ่ิมเติม 

(19) ความเสี่ยงจากความเสียหายอันเกิดจากการผิดคํารับรองของเจ�าของอสังหาริมทรัพย�เกี่ยวกับสภาพอสังหาริมทรัพย�ท่ี
กองทุนรวมจะเข�าลงทุนคร้ังแรก  

เน่ืองจากการลงทุนของกองทุนรวมเปNนการลงทุนโดยการซ้ืออสังหาริมทรัพย)จากเจ�าของอสังหารมิทรพัย) แม�ว�าเจ�าของ
อสังหาริมทรัพย)จะได�ให�คํารับรองเก่ียวกับทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนไว�ในสัญญาซ้ือขายอสังหารมิทรัพย)ก็ตาม แต�
กองทุนรวมยังคงมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผิดคํารับรองดังกล�าว เช�น ทรัพย)สินดังกล�าวอยู�ในสภาพท่ีดี ไม�มีการชํารดุ 
และ/หรือ มีข�อบกพร�องใดๆ ท่ีเปNนสาระสาํคัญอันเปNนผลให�ไม�สามารถใช�ประกอบกิจการได�ตามปกติ หรือเอกสารสิทธิท่ี
เก่ียวข�องกับทรัพย)สินดังกล�าวเปNนเอกสารท่ีออกมาโดยหน�วยราชการท่ีเก่ียวข�องโดยถูกต�องแท�จริงและมีผลบังคับใช�ตาม
กฎหมาย เปNนต�น ซ่ึงอาจมผีลทําให�กองทุนรวมสูญเสียสิทธิในการจัดหาผลประโยชน)จากทรัพย)สินดังกล�าว ซ่ึงย�อมส�งผล
กระทบต�ออัตราการจ�ายผลตอบแทนให�แก�ผู�ถือหน�วยลงทุน   

(20) ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบข�อมูลทรัพย�สนิกอนการเข�าลงทุน 

ก�อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย) บริษัทจัดการได�ทําการศึกษาข�อมูลรายละเอียดของอสังหารมิทรพัย)น้ันๆ โดยทําการ
ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข�อง (Due Diligence) รวมถึงการศึกษารายละเอียดจากรายงานของผู�ประเมินราคา รายงานการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย)สินโดยท่ีปรึกษากฎหมาย และรายงานการตรวจสอบสภาพอสังหารมิทรัพย)ท่ีได�
จัดทําข้ึนจากการดําเนินการตรวจสอบอสังหารมิทรัพย)ท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุนอย�างเต็มท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพของท่ี
ปรึกษาน้ันๆ อย�างไรก็ตาม การกระทําดังกล�าวมไิด�เปNนการประกันว�าอสังหาริมทรัพย)ดังกล�าวจะปราศจากความเสยีหาย 
หรือความบกพร�อง ท่ีอาจจะต�องมีค�าใช�จ�ายในการปรับปรุงหรือซ�อมแซม รายงานของผู�ประเมินราคาและท่ีปรึกษาด�านต�างๆ 
ท่ีบริษัทจัดการใช�เปNนพ้ืนฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหารมิทรัพย)อาจมีข�อบกพร�อง มีความไม�ถูกต�อง เน่ืองจาก
ความบกพร�องบางอย�างของอสังหาริมทรัพย) อาจจะตรวจพบได�ยาก หรือไม�สามารถตรวจพบได� เน่ืองจากข�อจํากัดในการ
ตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ีใช�ในการตรวจสอบ หรือป1จจัยอ่ืนๆ ท่ีเปNนข�อจํากัดในการตรวจสอบของท้ังผู�ประเมินราคา  

นอกจากน้ีแล�ว อสังหารมิทรัพย)ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน อาจจะไม�เปNนไปตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ
อสังหาริมทรัพย) ซ่ึงการศึกษาข�อมูลรายละเอียด และการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข�อง (Due Diligence) ของบริษัทจัดการ
ไม�สามารถครอบคลุมถึงได� ซ่ึงอาจจะส�งผลให�กองทุนรวมมีค�าใช�จ�ายท่ีเกินกว�าท่ีบริษัทจัดการได�ประมาณการไว�ก�อนการ
ลงทุน หรือก�อให�เกิดหน�าท่ีท่ีต�องปฏิบัติตามข�อผูกพันท่ีเก่ียวกับการละเมิดกฎข�อบังคับดังกล�าว ซ่ึงถูกกําหนดโดยหน�วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข�อง 

(21) ความเสี่ยงจากการได�รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข�อง 

ผลการดําเนินงานและการจ�ายเงินป1นผลของกองทุนรวมอาจได�รับผลกระทบจากการมผีลบังคับใช�ของมาตรฐานบัญชีฉบับ
ใหม�หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซ่ึงเปNนป1จจัยท่ีกองทุนรวมไม�สามารถควบคุมหรือคาดการณ)ได� สําหรับการแก�ไข
กฎหมาย ประกาศ ข�อกําหนด ระเบียบ ข�อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ คําสั่งของหน�วยงานราชการ หรือ
หน�วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปNนเหตุการณ)ท่ีไม�อาจคาดการณ)ได�เช�นเดียวกัน ดังน้ัน กองทุนรวมจึงไม�สามารถท่ีจะ
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ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวได� และไม�สามารถรับประกันได�ว�าการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวจะไม�ส�งผล
กระทบต�อผลการดําเนินงานและการจ�ายเงินป1นผลของกองทุนรวม 

(22) ความเสี่ยงของราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ภายหลังการเสนอขาย 

ภายหลังจากการระดมทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะนําหน�วยลงทุนของกองทุนรวมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)
ฯ ท้ังน้ี ไม�มหีลักประกันว�าภาวะการซ้ือขายหน�วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย)ฯ จะมเีสถียรภาพภายหลังจากการระดมทุนและ
ไม�มีหลักประกันว�าราคาซ้ือขายหน�วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย)ฯ จะสูงกว�าหรือต่ํากว�าราคาท่ีได�เสนอขายหน�วยลงทุน และ
อาจไม�สอดคล�องกับมลูค�าสินทรัพย)สุทธิต�อหน�วยของกองทุนรวม ซ่ึงราคาซ้ือขายของหน�วยลงทุนน้ัน ข้ึนอยู�กับหลายป1จจัย 
อาทิเช�น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย)ฯ และปริมาณการซ้ือขายของหน�วยลงทุน 
รวมถึงป1จจัยภายนอกหลายประการซ่ึงกองทุนรวมไม�สามารถควบคุมได� เช�น ความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดหลักทรัพย)ในต�างประเทศ อัตราดอกเบ้ียภายในประเทศและต�างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราเงินเฟfอ 
นโยบายหรือมาตรการท้ังทางตรงหรือทางอ�อมท่ีมีผลต�อการนําเข�าหรือส�งออก ป1จจัยทางการเมือง ระเบียบข�อบังคับท่ี
เก่ียวข�อง เปNนต�น ดังน้ัน  

ผู�ลงทุนอาจไม�สามารถขายหน�วยลงทุนได�ในราคาท่ีเสนอขายหน�วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค�าทรัพย)สินสุทธิต�อหน�วยของ
กองทุนรวม  

(23) ความเสี่ยงของมูลคาทรัพย�สินสทุธิของกองทุนรวมอาจมิได�เป1นมลูคาท่ีแท�จริงซ่ึงกองทุนรวมจะได�รับหากมีการจําหนาย
ทรัพย�สินออกไปท้ังหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มูลค�าทรัพย)สินสุทธิของกองทุนรวมซ่ึงได�กล�าวไว� ณ ท่ีน้ี ได�คํานวณโดยใช�ข�อมูลจากรายงานการประเมินค�าทรัพย)สินโดย 

ผู�ประเมินราคาอิสระฉบับล�าสดุเปNนข�อมูลพ้ืนฐาน ดังน้ัน ในกรณีท่ีกองทุนรวมต�องจําหน�ายทรัพย)สินของกองทุนรวม หรือมี
การเลิกกองทุนรวม มลูค�าดังกล�าวอาจมไิด�เปNนมูลค�าท่ีแท�จริงซ่ึงกองทุนรวมจะได�รับหากมีการจําหน�ายทรัพย)สินออกไป
ท้ังหมดหรือบางส�วน 

(24) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย�แหงประเทศไทย 

เน่ืองจากกองทุนรวมเปNนกองทุนรวมประเภทกองทุนปyดซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)แห�งประเทศไทย ดังน้ัน สภาพ
คล�องในการซ้ือขายหน�วยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซ้ือขายหน�วยลงทุนดังกล�าวในตลาดหลักทรัพย)ฯ ซ่ึง
ตั้งอยู�บนพ้ืนฐานของปริมาณความต�องการของผู�ซื้อและผู�ขาย (bid-offer) ซ่ึงปริมาณความต�องการของผู�ซื้อและผู�ขายน้ัน 
ข้ึนอยู�กับป1จจัยหลายประการท่ีบรษัิทจัดการไม�สามารถควบคุมได� อาทิเช�น ปริมาณความต�องการซ้ือขายหน�วยลงทุนของ  
นักลงทุนในช�วงเวลาดังกล�าว ดังน้ัน จึงอาจมีความเสี่ยงท่ีหน�วยลงทุนน้ีจะขาดสภาพคล�องในการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย)ฯ 

(25) ความเสี่ยงด�านภาษีของกองทุนรวมและผู�ถือหนวยลงทุน 

ในการขายโอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย)ในอนาคตน้ัน อาจมภีาระภาษีและค�าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซ้ือหรือขายหรือ
โอนหรือรับโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย)ซึ่งกองทุนรวมอาจต�องรบัภาระท้ังหมดหรือบางส�วนโดยท่ีอัตราค�าธรรมเนียม
และอัตราภาษีท่ีกองทุนรวมจะต�องชําระดังกล�าวอาจแตกต�างจากอัตราท่ีเปNนอยู�ในป1จจุบัน 

นอกจากน้ี ในอนาคตภาระภาษีของกองทุนรวม และ/หรือ ภาระภาษีของผู�ถือหน�วยลงทุนสําหรับการซ้ือขายหน�วยลงทุน
และการได�รับเงินป1นผลจากกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราในป1จจุบัน 
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(26) ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืน 

การท่ีกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย)จะต�องลงทุนในอสังหาริมทรัพย) ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 75 ของมูลค�าทรพัย)สินสุทธิของกองทุน
รวม ทําให�การลงทุนกระจุกตัวอยู�ในอสังหาริมทรัพย) ในขณะท่ีกองทุนรวมประเภทอ่ืนจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินประเภทต�างๆ ทําให�กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)มีการกระจายความเสี่ยงในทรัพย)สินท่ีลงทุนน�อยกว�า
กองทุนรวมประเภทอ่ืน 

(27) ความเสี่ยงจากการใช�มูลคาทรัพย�สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการกําหนดราคาซ้ือขายหนวยลงทุน 

การคํานวณมูลค�าทรัพย)สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการประกาศ เปNนการคํานวณโดยใช�รายงานการประเมิน
ค�าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค�าครั้งล�าสดุเปNนฐานในการกําหนดมลูค�าอสังหาริมทรัพย) ซ่ึงมูลค�าดังกล�าวอาจ
ไม�ใช�มูลค�าของหน�วยลงทุนในการซ้ือขายจริง 

(28) ความเสี่ยงจากความสามารถในการจายเงินป]นผลของกองทุนรวม 

การจ�ายเงินป1นผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงข้ึนอยู�กับป1จจัยหลายประการ 
ได�แก� สภาวะทางเศรษฐกิจท้ังในและต�างประเทศ ความสามารถของผู�เช�าทรัพย)สินในการบริหารอสงัหาริมทรัพย) ค�าใช�จ�าย
ในการดําเนินงานอ่ืนๆ ภาวะการแข�งขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับทรัพย)สิน ภัยธรรมชาต ิ
สภาวะทางการเมือง เปNนต�น ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงท่ีผู�ลงทุนอาจจะไม�ได�รับเงินป1นผลตามท่ีได�ประมาณการเอาไว�ในปeท่ีเกิด
เหตุการณ) หรือกองทุนรวมอาจไม�สามารถรักษาระดับการจ�ายเงินป1นผลหรือเพ่ิมการจ�ายเงินป1นผลได�ในปeต�อๆ ไป 

(29) ความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนภาระจํายอม 

บริษัท อภิโชติ จํากัด ซ่ึงเปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน น.ส.3ก. เลขท่ี 2781 ท่ีโครงการใช�เปNนทางเข�าออกสู�ถนนสาธารณะ 
ได�จดทะเบียนภาระจํายอมบนท่ีดนิแปลงถนนดังกล�าว เรื่องทางเดิน ทางสัญจร ท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภค ไฟฟfา ประปา 
โทรศัพท) เพ่ือประโยชน)แก�ท่ีดินแปลงท่ีตั้งโรงแรม โฉนดเลขท่ี 2424 และแปลงโฉนดเลขท่ี 11407 เมื่อวันท่ื 12 กันยายน 
2556 และแปลงอ่ืนๆ ท่ีจะได�รบัการจดภาระจํายอม ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว�ายังมีความ
เปNนไปได�ทางทฤษฎีท่ีการจดทะเบียนภาระจํายอมข�างต�น อาจจะถูกโต�แย�งว�าเปNนการกระทําท่ีไม�อยู�ในอํานาจของบริษัท   
ตามกฎหมายประมวลแพ�งและพาณิชย) เน่ืองจากบริษัทอยู�ระหว�างชําระบัญชี อย�างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล�าวมีค�อนข�างต่าํ 
เน่ืองจากท่ีดินแปลงดังกล�าวมีสภาพเปNนถนนคอนกรีตท่ีมีการสญัจรเข�าออกเปNนการท่ัวไป ดังน้ันการจดทะเบียนภาระจํา
ยอมไม�น�าจะส�งผลเสียหายต�อบุคคลใด ความเสี่ยงท่ีจะมีผู�มาโต�แย�งให�เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจํายอมข�างต�นจึงมีความ
เปNนไปได�ค�อนข�างต่ํา  

(30) ความเสี่ยงท่ีจะถูกยกเลิกการจดทะเบียนภาระจํายอมตามกฎหมายจัดสรรท่ีดิน 

ท่ีดินแปลงถนนเข�าโครงการ น.ส.3ก. เลขท่ี 7297 และ7299 ท่ีดินแปลงถนนหน�าโครงการ น.ส.3ก. เลขท่ี 1254 และแปลง
ถนนออกจากโครงการ น.ส.3ก. เลขท่ี 2781 (รวมเรียก แปลงถนนโครงการ) อาจตกอยู�ใต�ภาระจํายอมเพ่ือประโยชน)ของ
ท่ีดินแปลงอ่ืนๆ เพราะเหตุของการจัดสรรท่ีดินตาม ปว.286  ท่ีปรึกษากฎหมายเห็นว�าความเสี่ยงในเรื่องท่ีจะถูกยกประเด็น
เรื่องการจัดสรรท่ีดินมาเพ่ือยกเลิการจดทะเบียนภาระจํายอมของโครงการมีค�อนข�างน�อย เน่ืองจากท่ีดินซ่ึงเปNนแปลงถนน
โครงการมสีภาพเปNนคอนกรตีท่ีมผีู�คนในบริเวณน้ันได�ใช�สอยเปNนการท่ัวไปโดยท่ีไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายหรือผ�านข้ันตอนท่ี
ยุ�งยากในการเข�าออก เจ�าของและผู�ครอบครองท่ีดินแปลงใกล�เคียงย�อมสามารถใช�แปลถนนโครงการเปNนทางเข�าออกได�
ต�อไป และไม�มีแรงจูงใจท่ีจะเสียค�าใช�จ�าย หรือเสียเวลาในการเรยีกร�องสิทธิตามกฎหมายว�าด�วยการจัดสรรท่ีดิน 
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(31) ความเสี่ยงจากการโอนย�ายบริษัทจัดการภายใน 5 ปVนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย�สินเป1นกองทุนรวม 

ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดว�าภายใน 5 ปeแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย)สินเปNนกองทุนรวม หากผู�ถือหน�วยลงทุนของ
กองทุนรวมมีมติของผู�ถือหน�วยลงทุนซ่ึงถือหน�วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมดให�
เปลี่ยนบริษัทจัดการ โดยหากเปNนการเปลีย่นบริษัทจัดการท่ีมิใช�เกิดจากความบกพร�องในการปฏิบัตหิน�าท่ีของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะคิดค�าธรรมเนียมการโอนย�ายกองทุนจากบริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด เปNนจํานวนเงินไม�เกิน 20 ล�านบาท 
โดยคํานวณตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู�ก�อนครบ 5 ปe โดยจะไม�คิดค�าธรรมเนียมดังกล�าวจากกองทุนน้ัน อาจทําให�ผู�ถือหน�วย
ลงทุนมีข�อจํากัดในการโอนย�ายบรษัิทจัดการ  

ตัวอย�าง :  หากผู�ถือหน�วยลงทุนมมีติให�เปลี่ยนบริษัทจัดการ เมื่อกองทุนบริหารไปแล�วเปNนเวลา 

1 ปeบริบูรณ) บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได�รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย�ายกองทุนรวมเปNนเงิน 20,000,000 บาท 

2 ปeบริบูรณ) บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได�รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย�ายกองทุนรวมเปNนเงิน 20,000,000 บาท 

3 ปeบริบูรณ) บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได�รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย�ายกองทุนรวมเปNนเงิน 10,000,000 บาท 

4 ปeบริบูรณ) บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได�รับการชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย�ายกองทุนรวมเปNนเงิน 10,000,000 บาท 

5 ปeบริบูรณ) บริษัท ป5าตอง เฮอรเิทจ จํากัด ไม�ต�องจ�ายค�าชดเชยค�าธรรมเนียมการโอนย�ายกองทุนรวมให�แก�บริษัทจัดการ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการพิจารณาว�าการดําเนินการเพ่ือการจัดตั้งกองทุนน้ัน บริษัทจัดการต�องดําเนินการในหลายๆ กระบวนการ
เพ่ือการจัดตั้งกองทุน ไม�ว�าจะเปNนการเจรจาต�อรอง การจัดทําข�อมูล การศึกษาความเปNนไปได� การประสานงานกับ
หน�วยงานต�างๆ การดําเนินการทางการตลาด ค�าเสยีโอกาสทางธุรกิจในการทําหน�าท่ีบรหิารจัดการกองทุนซ่ึงเปNนกองทุน   
ไม�มีกําหนดระยะเวลาเพราะมีทรพัย)สินเปNนกรรมสิทธ์ิสมบูรณ) โดยเฉพาะอย�างยิ่งการสูญเสียฐานลูกค�าซ่ึงเปNนผู�ถือหน�วย
ลงทุนก็จะถูกโอนย�ายไปด�วยซ่ึงแทบจะประเมินมลูค�าของความเสียหายไม�ได� จึงพิจารณาว�าบรษัิทจัดการสมควรได�รบั       
ค�าบริหารจัดการกองทุนตามข�อกําหนดของระยะเวลาของกองทุนดงักล�าวน้ัน ดังน้ัน เมื่อการจัดตั้งกองทุนแล�วเสร็จ หากมี
การเปลีย่นย�ายบริษัทจัดการท้ังท่ีท่ีบริษัทจัดการมไิด�บกพร�องในหน�าท่ี บริษัทจัดการเห็นว�าการดําเนินการดังกล�าว            
ไม�เปNนธรรมกับบริษัท จึงพิจารณาว�าหากมีการโอนย�ายบริษัทจัดการตามเง่ือนไขดังกล�าว บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด          
ก็สมควรชําระค�าธรรมเนียมไม�เกิน 20 ล�านบาทตามท่ีกําหนดในโครงการ 

ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาจํานวนค�าธรรมเนียมการโอนย�ายจํานวน 20 ล�านบาท หรือคิดเปNนประมาณร�อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับ
มูลค�าโครงการซ่ึงเท�ากับ 1,050 ล�านบาท นอกจากน้ี มลูค�า 20 ล�านบาทดังกล�าว บริษัทจัดการทําการคํานวณมาจากอัตรา
ค�าธรรมเนียมการบริหารจัดการท่ีคาดว�าจะได�รับจากการทําหน�าท่ีบริหารจัดการกองทุนเพียง 5 ปeเท�าน้ัน ซ่ึงเมื่อประเมิน
จากทุกป1จจัยท่ีบริษัทจัดการได�พิจารณามาข�างต�น ค�าธรรมเนียมการโอนย�ายน้ีถือว�ามมีูลค�าท่ีน�อยมากเมื่อเทียบกับต�นทุน
และค�าเสียโอกาสท้ังหมดท่ีบริษัทจัดการสูญเสีย หากมีการเปลี่ยนย�ายบริษัทจัดการท้ังท่ีบริษัทจัดการมิได�บกพร�องในหน�าท่ี
น้ัน 
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ตารางแสดงคาใช�จายท่ีเรียกเก็บจากผู�ซ้ือหรือผู�ถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู�ซ้ือหรือผู�ถือหนวยลงทุน 

 เพดาน 

ค�าธรรมเนียมการขายหน�วยลงทุน  ไม�มี 

ค�าธรรมเนียมการโอนหน�วยลงทุน  50 บาท/รายการ 

ค�าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามท่ีธนาคารพาณิชย)เรียกเก็บ 

ค�าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน�วยลงทุน 50 บาท/ฉบับ 

คาธรรมเนียมและคาใช�จายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 เพดาน 
(ร�อยละของมูลคาทรัพย�สินสุทธขิองกองทุนรวม) 

คาธรรมเนียมและคาใช�จายท้ังหมด  ไมเกินร�อยละ 4.00 ตอปV 
ค�าธรรมเนียมการจัดการ  ไม�เกิน 1.00 ต�อปe 
ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน)  ไม�เกิน 0.05 ต�อปe 
ค�าธรรมเนียมนายทะเบียนหน�วยลงทุน  ไม�เกิน 0.10 ต�อปe 
ค�าธรรมเนียมผู�บริหารอสังหาริมทรัพย)  ไม�ม ี
ค�าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน ตามท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกิน 0.50 ต�อปe 
ค�าธรรมเนียมการจัดจําหน�ายหน�วยลงทุน ไม�เกิน 3.00 ของมูลค�าหน�วยลงทุนท่ีจําหน�ายได� 
ค�าเบ้ียประกันภัย ตามท่ีจ�ายจริง 
ค�าเบ้ียประชุมคณะกรรมการลงทุน ตามท่ีจ�ายจริง ไม�เกิน 10,000 บาทต�อท�าน 
ค�าใช�จ�ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ) และส�งเสริมการขาย 
1. ในช�วงเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก 
2. ภายหลังการเสนอขายหน�วยลงทุนครั้งแรก  

• กรณีประชาสัมพันธ)รายละเอยีดของกองทุนรวมให�ผู�ที่สนใจทราบ 
• กรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม 

 
ตามท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกิน 3 ล�านบาท 
 
ตามท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกิน 1 ล�านบาทต�อปeบัญชี 
ไม�เกิน 3 ล�านบาท/คร้ัง 

ค�าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุนรวม ตามท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกินร�อยละ 0.50 ต�อปe 
ค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการออกไปตรวจสอบการซ้ือ 
เช�า จําหน�ายหรือโอนสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย) การตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพย)ของ 
• บริษัทจัดการ 
• ผู�ดูแลผลประโยชน) 

 
 
 
ตามท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกิน 0.20 ต�อปe 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในอัตรา 10,000            
บาท/ครั้ง (รวมค�าพาหนะแล�ว) และนอกเขตกรุงเทพฯ 
ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง (ไม�รวมค�าพาหนะและ
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางจะเรียกเก็บตามจริง) ท้ังน้ี          
การตรวจตราอสังหารมิทรัพย)ท้ังหมดของกองทุนข�างต�น
จะต�องใช�เวลาดําเนินการไม�เกิน 2 วัน สําหรับค�าใช�จ�าย
อ่ืนๆ ตามท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกิน 30,000 บาทต�อครั้ง         
(ถ�ามี) 

ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ  ตามท่ีจ�ายจริง  

หมายเหต ุ : ค�าธรรมเนียมและค�าใช!จ�ายดังกล�าวข!างต!นเป]นอัตราท่ียังไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดใน
ทํานองเดียวกัน 
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คําเตือน/ข�อแนะนํา 

� กองทุนรวมเปNนนิติบุคคลแยกต�างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บรษัิทหลักทรัพย)จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
จึงไม�มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม�ได�ข้ึนอยู�กับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย)จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

� บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรพัย)หรือทรัพย)สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช�นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย)
หรือทรัพย)สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให�มีระบบงานท่ีปfองกันความขัดแย�งทางผลประโยชน)เพ่ือให�เกิด
ความเปNนธรรมต�อผู�ถือหน�วยลงทุน ท้ังน้ี ผู�สนใจจะลงทุนท่ีต�องการทราบข�อมลูการลงทุนเพ่ือบรษัิทจัดการในรายละเอียด 
สามารถขอดูข�อมูล ได�ท่ีบริษัทจัดการ ผู�สนับสนุนการขายท่ีใช�ในการซ้ือขายหน�วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย)และตลาดหลักทรัพย) 

� ในกรณีท่ีผู�ลงทุนต�องการทราบข�อมูลเพ่ิมเติม ผู�ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส�วนข�อมูลโครงการ ได�ท่ีบริษัทหลักทรัพย)
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) หรือผู�สนับสนุนการขาย 

� ผู�ลงทุนสามารถตรวจดูข�อมลูท่ีอาจมีผลต�อการตัดสินใจลงทุน เช�น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข�อง ได�ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ�านเครือข�ายอินเตอร)เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

� บริษัทจัดการอนุญาตให�พนักงานลงทุนในหลักทรัพย)เพ่ือตนเองได� โดยจะต�องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต�างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต�องเปyดเผยการลงทุนดังกล�าวให�บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกํากับดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพย)ของพนักงานได� (สจก.ร. 2/2544) 

� ผู�ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช�สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช�สิทธิออกเสียงได�ทางเว็บไซต)ของบริษัทจัดการ 
(www.mfcfund.com) 

 
รวบรวมข�อมลู ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 
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เอกสารแนบ 

เน่ืองจากผู�ประเมินทรัพย)สินได�พิจารณาถึงศักยภาพการใช�ประโยชน)และความสามารถในการสร�างรายได�ของทรัพย)สิน ผู�ประเมิน
ทรัพย)สินจึงได�ใช�วิธีพิจารณาจากรายได� (Income approach) เปNนเกณฑ)ในการประเมินมลูค�าทรัพย)สินดังกล�าว ท้ังน้ี กองทุนรวมเห็น
ว�าผู�ประเมินได�อ�างอิงข�อมูล และสมมติฐานในการประเมินท่ีเปรยีบเทียบมาจากมาตรฐานตลาดของธุรกิจและคํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของ
ทรัพย)สิน รวมท้ังได�มีการเปรียบเทียบกับข�อมูลทรัพย)สินประเภทเดยีวกันและในพ้ืนท่ีใกล�เคียงกัน เพ่ือประกอบใช�ในการประเมินมลูค�า
ทรัพย)สินดังกล�าว ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล โดยกองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย)รวมเปNนเงินท้ังสิ้น 1,050 ล�านบาท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน (บาท) มูลคาเงินลงทุนท่ีกองทุน
รวมจะลงทุน (บาท) บริษัท ไนท�แฟรงค�  

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

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

วิธีรายได�  
(Income Approach)  

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

1,050,000,000 
ปรับตามโครงสร�างการจัดหา
ผลประโยชน)ของกองทุน 

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

ราคาประเมินค�าทรัพย)สินข�างต�นผู�ประเมินทรัพย)สินได�พิจารณาถึงศักยภาพการใช�ประโยชน)และความสามารถในการสร�างรายได�ของ
ทรัพย)สิน ผู�ประเมินทรัพย)สินได�ใช�วิธีพิจารณาจากรายได� (Income approach) เปNนเกณฑ)ในการประเมินมลูค�าทรัพย)สินดังกล�าว 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการได�พิจารณาแล�วเห็นว�าราคาประเมินของทรัพย)สนิท่ีจะลงทุนและราคาซ้ือขายทรัพย)สินข�างต�นมีความเหมาะสม โดย
บริษัทได�พิจารณาจากข�อมูล วิธีการ และสมมติฐานท่ีใช�ในการประเมนิ ดังต�อไปน้ี 

ก. ข�อมูลท่ีใช�ในการประเมิน 

ผู�ประเมินได�ตรวจสอบข�อมลูท่ีนํามาประกอบในรายงานประเมิน โดยข�อมลูท่ีผู�ประเมินนํามาใช�ในการประเมินและท่ีมาของ
ข�อมูลดังกล�าวมีความน�าเช่ือถือ เช�น การตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ ใบอนุญาตต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง และเข�าสํารวจและตรวจสอบ
อาคาร สําหรับข�อมลูเก่ียวกับเอกสารสิทธ์ิ ได�รับสําเนาและได�ตรวจสอบเทียบกับสาํนักงานท่ีดิน โดยตรวจสอบ ณ สํานักงาน
ท่ีดิน จังหวัดภูเก็ต ส�วนข�อมลูในการประเมินมูลค�า ผู�ประเมนิทรัพย)สินได�ใช�ตามมาตรฐานและเกณฑ)ของผู�ประเมินท่ี
เก่ียวข�อง 

ตามการปฏิบัติท่ัวไป ผู�ประเมนิจะใช�ข�อมูลและแบบแปลนท่ีได�รบัจากผู�ว�าจ�างเปNนข�อมลูพ้ืนฐานในการประเมิน โดย          
ผู�ประเมินได�เข�าทําการตรวจสอบและสาํรวจลักษณะทางกายภาพของทรัพย)สินจริง และยังได�ตรวจสอบความถูกต�องของ
เอกสารสิทธ์ิต�างๆ ณ สํานักงานท่ีดิน จังหวัดภูเก็ต อีกด�วย นอกจากน้ี ทางบริษัทจัดการได�ว�าจ�างบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย 
เพ่ือทําการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและเอกสารสิทธ์ิต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง อีกท้ังได�ว�าจ�างบริษัทท่ีปรึกษาวิศวกรรม เพ่ือ
ตรวจสอบอาคารด�านกายภาพ งานโครงสร�าง งานระบบ และความปลอดภัย อีกด�วย 

บริษัทจัดการมีความเห็นว�า ข�อมูลท่ีผู�ประเมินใช�น้ันมีความเหมาะสมต�อการนํามาประเมินมลูค�าของโครงการ  
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ข. วิธีการประเมิน 

ทรัพย)สินท่ีประเมินมูลค�าประกอบด�วย 2 ส�วน ส�วนท่ี 1 ได�แก� ห�องชุดพักอาศัย จํานวน 183 ห�อง ป1จจุบันใช�ประโยชน)เปNน
โรงแรม และส�วนท่ี 2 ท่ีดินพร�อมอาคารสิ่งปลูกสร�าง โดยทรัพย)สินท่ีประเมินมลีักษณะสิทธิตามกฎหมายในทรัพย)สินเปNน
กรรมสิทธ์ิ 

สวนท่ี 1 :  ห�องชุดพักอาศัย 183 ยูนิต 

ผู�ประเมินทรัพย)สินได�พิจารณาถึงศักยภาพการใช�ประโยชน)และความสามารถในการสร�างรายได�ของทรัพย)สิน โดยมีป1จจัย
สนับสนุนดังน้ี 

 -  ตั้งอยู�ในทําเลท่ีตั้งดี การคมนาคมสะดวก ใกล�แหล�งท�องเท่ียว 

-  อัตราราคาห�องพัก และอัตราการเข�าพักท่ีอยู�ในระดับท่ีด ี

ผู�ประเมินทรัพย)สินได�ใช�วิธีการประเมินมลูค�าโดยวิธีคิดจากรายได�(Income Method) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Method) โดยคํานึงถึงความสามารถในการสร�างรายได�ตลอดช�วงระยะเวลา 10 ปe  

สวนท่ี 2 :  ท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง 

ผู�ประเมินทรัพย)สินได�พิจารณาวิธีการประเมินมลูค�าโดยวิธีคดิจากต�นทุน (Cost Method) โดยสํารวจท่ีดินว�างเปล�าใน
บริเวณใกล�เคียงท่ีตั้งทรัพย)สิน พิจารณาสภาพตลาดของอสังหาริมทรัพย) และเปรียบเทียบป1จจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช�น ทําเล
ท่ีตั้ง สภาพแวดล�อม ขนาดเน้ือท่ีดนิ เปNนต�น 

บริษัทจัดการมีความเห็นว�า วิธีคิดจากรายได� (Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Method) มีความเหมาะสมต�อทรพัย)สินท่ีประเมินส�วนท่ี 1 เน่ืองจากเปNนทรัพย)สินท่ีก�อให�เกิดรายได� และ วิธีคิดจากต�นทุน 
(Cost Method) มีความเหมาะสมต�อการประเมินมูลค�าท่ีดินและสิง่ปลูกสร�างท่ีเปNนส�วนประกอบของโครงการ  

ค. ความเหมาะสมของสมมติฐาน 

สมมติฐานต�างๆ ของผู�ประเมิน คํานึงถึงความสามารถของทรัพย)สินในการสร�างรายได�ตลอดช�วงเวลา 10 ปe โดยสมมติฐาน
บางส�วนนํามาจากทรัพย)สินประเภทเดียวกันในบรเิวณใกล�เคียง ซ่ึงดําเนินการอยู�จริง และเปรียบเทียบข�อมูลในตลาด         
เปNนหลัก  

บริษัทจัดการมีความเห็นว�า สมมติฐานท่ีผู�ประเมินนํามาใช�เปNนสมมติฐานท่ีได�อ�างอิงและเปรียบเทียบจากมาตฐานตลาดของ
ธุรกิจ คํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของทรัพย)สิน ประเภททรัพย)สินเดียวกัน เพ่ือประกอบใช�ในการประเมินมูลค�าทรัพย)สินดังกล�าว ซ่ึง
สมมติฐานต�างๆ ท่ีนํามาใช�มีความสมเหตุสมผล 

ง. ความเหมาะสมของราคาทรัพย�สินและรายงานประเมิน 

ราคาทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนจํานวน 1,050 ล�านบาท สูงกว�าราคาประเมินต่ําสุดตามวิธีรายได�ภายใต�สัญญาการ
จัดหาประโยชน)ของกองทุน คิดเปNนร�อยละ 1.16 และสูงกว�าราคาประเมินต่ําสดุตามวิธีรายได� คิดเปNนร�อยละ 9.95 ท้ังน้ีจาก
การพิจารณาสมมติฐานหลักของผู�ประเมินราคาทรัพย)สิน ผู�ประเมินได�อ�างอิงข�อมูลและสมมติฐานในการประเมินท่ี
เปรียบเทียบมาจากมาตรฐานตลาดและธุรกิจ คํานึงถึงทําเลท่ีตั้ง รวมถึงได�มีการเปรยีบเทียบกับข�อมลูทรัพย)สินประเภทและ
ขนาดใกล�เคียงกันและในพ้ืนท่ีใกล�เคียงกัน โดยผู�ประเมินราคารายบริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) จํากัด ได�
กําหนดอัตราการเข�าพักของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ ไว�ท่ีร�อยละ 62 -78 (เฉลี่ยประมาณร�อยละ 72.8) ซ่ึงต่ํากว�าความเปNน
จริงเมื่อเปรียบเทียบกับข�อมลูตลาด โดยอัตราการเข�าพักเฉลีย่ของตลาดจะอยู�ประมาณร�อยละ 82 แต�ในขณะท่ีอัตราการเข�า
พักเฉลี่ยของโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ ในช�วง 12 เดือนท่ีผ�านมา (ตั้งแต�เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556) จะอยู�ท่ี         
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ร�อยละ 85.19 ซ่ึงเกิดข้ึนจริง ณ ป1จจุบัน การท่ีผู�ประเมินราคาใช�อัตราการเข�าพักในอัตราท่ีต่าํดังกล�าว ทําให�ราคาประเมิน
ค�าทรัพย)สินท่ีประเมินได�ต่ํากว�ามลูค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการได�ทําการคํานวณมูลค�าเงินลงทุนท่ีจะลงทุนโดยกําหนดให�อัตราการเข�าพักของโรงแรมอยู�ท่ีร�อยละ 81.4 
ซ่ึงใกล�เคียงกับข�อมูลตลาด โดยบริษัทจัดการมีความเห็นว�าอัตราการเข�าพักของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ น้ันเปNนอัตราท่ี
เหมาะสมซ่ึงได�สะท�อนกับสภาพท่ีเปNนจริงในป1จจุบัน เพราะป1จจุบันช�องทางการจัดจําหน�ายของโรงแรมป5าตอง เฮอรเิทจ 
ส�วนใหญ�จะมาจากการซ้ือห�องพักล�วงหน�าจาก Agency รายใหญ�ท่ีมีฐานลูกค�าท่ีเปNนกลุ�มเปfาหมายของโรงแรม คือชาวจีน
และชาวรสัเซีย ซ่ึงการจองซ้ือในลกัษณะดังกล�าว Agency จะชําระเงินค�าห�องพักให�แก�โรงแรม เพ่ือเปNนการยืนยันว�าโรงแรม
จะกันห�องพักไว�ให�แก� Agency แต�ละรายอย�างแน�นอน ป1จจุบันจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาพักผ�านการซ้ือห�องพักล�วงหน�า
จาก Agency รายใหญ�คดิเปNนประมาณร�อยละ 75 ของจํานวนนักท�องเท่ียวท้ังหมดท่ีมาพักในโรงแรม 

นอกจากน้ี บริษัทจัดการได�ศึกษาข�อมูลในอดีตเพ่ิมเตมิ โดยขออ�างอิงข�อมูลจากทาง web site ของ C9 Hotelworks 
Market Research ในปe 2554 และ 2555 พบว�าโรงแรมในแถบป5าตองน้ันมีอัตราการเข�าพักของนักท�องเท่ียวโดยเฉลี่ย
ประมาณ ร�อยละ 82 ซ่ึงจะสูงกว�าสมมติฐานท่ีผู�ประเมินราคาใช�ในการประเมินค�าทรัพย)สินในครั้งน้ี 

หากปรับสมมติฐานเก่ียวกับอัตราการเข�าพักของผู�ประเมินราคารายบริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) จํากัด         
เปNนร�อยละ 73 – 78 เพ่ือให�สอดคล�องกับอัตราการเข�าพักตามความเปNนจริงของโรงแรมป5าตอง เฮอริเทจ จะทําให�ราคา
ประเมินค�าทรัพย)สินเพ่ิมข้ึนเปNนประมาณ 982 ล�านบาท ซ่ึงต่ํากว�ามูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุนประมาณ ร�อยละ 
6.9 และเมื่อพิจารณาราคาประเมินค�าทรัพย)สินตามสญัญาการจัดหาผลประโยชน)ท่ีกองทุนรวมทํากับผู�เช�าทรัพย)สินจะเห็น
ว�ามูลค�าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวมจะลงทุนจะสูงกว�าราคาประเมินค�าทรัพย)สินตามสญัญาการจัดหาผลประโยชน)ท่ีต่ําท่ีสุดเพียง
ร�อยละ 1.16 เท�าน้ัน  

บริษัทจัดการไม�พบสิ่งท่ีเปNนเหตุให�เช่ือว�าสมมติฐานท่ีใช�ในการประเมนิมูลค�าดังกล�าวไม�สมเหตสุมผล เมื่อเปรียบเทียบกับผล
การดําเนินงานท่ีผ�านมา ท้ังในประเด็นของอัตราการเข�าพัก ราคาห�องพัก และค�าใช�จ�าย และด�วยความสามารถในการสร�าง
รายได�ของทรัพย)สิน ศักยภาพของทําเลท่ีตั้งของทรัพย)สิน ความเติบโตของจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีมาจังหวัดภูเก็ต ทําให�บริษัท
จัดการเช่ือว�าถึงแม�จะมีการเปลี่ยนแปลงผู�เช�าก็จะไม�กระทบการจัดหารายได�ของกองทุนอย�างมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี 
เน่ืองจากทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนในครั้งน้ีเปNนอสังหาริมทรัพย)ท่ีก�อให�เกิดรายได� (Income Generating Property ) 
และมีวัตถุประสงค)เพ่ือใช�ประโยชน)ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม การประเมินมลูค�าทรัพย)สินด�วยวิธีคิดจากรายได� (Income 
Method of Valuation) แบบวิธีคิดลดจากกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Technique) ซ่ึงจะพิจารณาใช�กับ
ทรัพย)สินเพ่ือการลงทุน (Investment Property) ซ่ึงการประเมินค�าโดยวิธีดังกล�าวจะประเมินโดยพิจารณาถึงความสามารถ
ในการสร�างรายได�ของทรัพย)สิน โดยจะทําการประมาณการรายได�จากการดําเนินกิจการ แล�วหักด�วยค�าใช�จ�ายของการ
ดําเนินกิจการท้ังหมดท่ีเก่ียวข�อง โดยจะนําผลรวมรายได�สุทธิท่ีเกิดข้ึนในแต�ละปeนํามาคิดเปNนมลูค�าป1จจุบัน และรวมด�วย
มูลค�าป1จจุบันของทรัพย)สินในปeสดุท�าย (Terminal Value) ซ่ึงหาได�จากรายได�ปeสุดท�ายคูณด�วยอัตราผลตอบแทนการลงทุน 
(Market Yield) ซ่ึงจะได�มูลค�าของทรัพย)สินท่ีประเมินมลูค�า จากวิธีการประเมินดังกล�าวข�างต�นจะเห็นว�าเปNนวิธีการท่ี
สามารถสะท�อนมลูค�าท่ีแท�จริงของทรัพย)สินให�มีความใกล�เคียงกับลกัษณะการจัดหารายได�และการประกอบกิจการประเภท
โรงแรมมากท่ีสุด นอกจากน้ันในการประเมินมลูค�าทรัพย)สินผู�ประเมินจะทําการตรวจสอบมลูค�าทรัพย)สินท่ีประเมินด�วย
วิธีการประเมินในรูปแบบอ่ืนเพ่ือเปNนการยืนยันว�าราคาประเมินท่ีได�มีความถูกต�องเหมาะสม ในกรณีน้ีผู�ประเมินได�ใช�วิธีคิด
จากมูลค�าคงเหลือ (Residual Method of Valuation) ร�วมกับวิธีคิดจากต�นทุน (Cost Method of Valuation) ซ่ึง
ท�ายท่ีสุดแล�ววิธีการประเมินท่ีผู�ประเมินท้ัง 2 ราย เห็นว�ามีความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค)ในการประเมินมลูค�าของ
ทรัพย)สินโครงการโรงแรม ป5าตอง เฮอริเทจ น้ีคือ วิธีคิดจากรายได�แบบคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cashflow 
Technique) ดังน้ัน 
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บริษัทจัดการมีความเห็นว�า การตัดสินใจลงทุนโดยการใช�มูลค�าทรพัย)สินตามการประเมินภายใต�สัญญาจัดหาประโยชน)ของ
กองทุนจาก บริษัท ไนท)แฟรงค) ชาร)เตอร) (ประเทศไทย) จํากัด (ประเมินวันท่ี 1 เม.ย. 57) โดยมีมลูค�าท่ีถูกประเมิน 
1,038,000,000 บาท และ บริษัท เค.ที. แอพไพรซัล จํากัด (วันท่ี 1 เม.ย. 57) โดยมีมูลค�าท่ีถูกประเมิน 1,076,000,000 
บาท ซ่ึงส�งผลให�มลูค�าของราคาทรัพย)สินในการลงทุนครั้งน้ีท่ี 1,050,000,000 บาท มีความเหมาะสม 

จ. ความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานประเมิน 

รายการ Knight Frank KT 

• ราคาเฉลี่ยต�อห�องพัก ปeท่ี 1 ท่ีราคาเฉลี่ย 3,000 บาทต�อวัน และ
เติบโตในปeท่ี 2 ร�อยละ 8 ปeท่ี 3 ร�อยละ 7   
ปeท่ี 4 - 7 ร�อยละ 4 ปe ท่ี 8 - 9 ไม�มีการ
เติบโต และปeท่ี 10 ร�อยละ 7 

ปeท่ี 1 ท่ีราคาเฉลี่ย 3,150 บาทต�อวัน 
และเติบโตร�อยละ 3 ทุกปe 

ความเห็นของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการพิจารณาแล�วเห็นว�า จากข�อมูลทาง web site ของ C9 Hotelworks 
Market Research เขตป5าตองซ่ึงถือว�าเปNนเขตท่ีพักในระดับกลาง มีอัตราห�องพักเฉลี่ย
ท่ีประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ ประกอบกับอุปสงค)และอุปทานของของตลาด ทําให�
บริษัทจัดการเห็นว�า ราคาเฉลี่ยต�อห�องพักท่ีผู�ประเมินท้ังสองรายใช�เปNนราคาท่ี
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ที�มา: C9 Hotelwork Market Research
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รายการ Knight Frank KT 

• อัตราการเข�าพักเฉลีย่ ปeท่ี 1 - 10 เท�ากับ 62% - 78% ปeท่ี 1 - 10 เท�ากับ 65% - 85% 

ความเห็นของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการพิจารณาแล�วเห็นว�า อัตราการเข�าพักท่ีผู�ประเมนิท้ังสองรายใช�อยู�ใน
ขอบเขตของอัตราการเข�าพักเฉลี่ยของโรงแรมในแถบป5าตอง โดยอ�างอิงข�อมูลจากทาง 
web site ของ C9 Hotelworks Market Research ในปe 2554 และ 2555           
พบว�าโรงแรมในแถบป5าตองน้ันมีอัตราการเข�าพักของนักท�องเท่ียวโดยเฉลี่ยประมาณ
ร�อยละ 82  
 
 
 
 
 
 

 

 

• ช�องทางการขาย ไม�ได�กําหนดสัดส�วนช�องทางการขาย Travel Agent 50% ส�วนลด 20 - 25% 
Wholesale 30% ส�วนลด 30 - 40% 
Walk In 20% ส�วนลด 10 - 15% 

ความเห็นของบริษัทจัดการ เมื่อพิจาณาจากผลการดําเนินงานในอดีตท่ีผ�านของโรงแรมในปe 2556 พบว�าสัดส�วน
ช�องทางการขายร�อยละ 59 มาจากการขายให�แก� Travel Agent และร�อยละ 28 มา
จากการขายผ�านตัวแทนออนไลน) ดังน้ัน บริษัทจัดการพิจารณาแล�วเห็นว�าสดัส�วน
ช�องทางการขายท่ีผู�ประเมินใช�ใกล�เคียงกับความเปNนจริง 

 
ท่ีมา: บริษัท ป�าตอง เฮอริเทจ จํากัด 
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รายการ Knight Frank KT 

• รายได�อ่ืน รายได�อ่ืน ประกอบด�วย รายได�ค�าอาหาร
และเครื่องดื่ม รายได�ค�าโทรศัพท) และ
รายได�อ่ืนๆ ซ่ึงคิดเปNนประมาณร�อยละ 14-
15 ของรายได�รวม 

รายได�อ่ืน ประกอบด�วย รายได�ค�าอาหาร
และเครื่องดื่ม รายได�ค�าโทรศัพท) รายได�
ค�าเช�าพ้ืนท่ีช้ัน 1 และรายได�อ่ืนๆ ซ่ึงคิด
เปNนร�อยละ 20 ของรายได�รวม 

ความเห็นของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการพิจารณาแล�วเห็นว�าสัดส�วนของรายได�อ่ืนท่ีบริษัทประเมินท้ังสองรายใช�มี
ความเหมาะสม สําหรบักรณีราย KT ท่ีมีรายได�จากการให�เช�าพ่ืนท่ีช้ัน 1 น้ัน ในป1จจุบัน
โรงแรมไม�ได�มรีายได�จากการเช�าพ้ืนท่ีส�วนห�องอาหาร เน่ืองจากเจ�าของคือ บริษัท           
ป5าตอง เฮอริเทจ เปNนผู�ประกอบการเอง อย�างไรก็ตาม กองทุนได�เข�าลงทุนโดยซ้ือ
กรรมสิทธ์ิในห�องชุดพักอาศัย ซ่ึงป1จจุบันดําเนินธุรกิจเปNนโรงแรม ซ่ึงรวมถึงส�วนของ
ห�องอาหารดังกล�าวด�วย และให�บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด เช�ากลับไปบริหาร
ท้ังหมด ดังน้ัน กองทุนจะไม�มีส�วนของรายได�จากการเช�าพ้ืนท่ีห�องอาหาร อย�างไรก็ตาม 
บริษัทจัดการพิจารณาแล�วเห็นว�ารายได�ดังกล�าวท่ีเกิดข้ึนในรายประเมิน KT ไม�ได�มี
นัยสําคัญมากนัก และในอนาคตผู�เช�าอาจนําพ้ืนท่ีบรเิวณช้ัน 1 ออกใช�เพ่ือจัดหา
ผลประโยชน)ทําให�มีรายได�เพ่ิมข้ึนได� 

• ค�าใช�จ�ายและต�นทุนขาย ประกอบด�วย ต�นทุนห�องพัก ต�นทุนอาหาร
และเครื่องดื่ม เงินเดือน ค�าสาธารณูปโภค 
ค�าส�งเสริมการขาย อุปกรณ)สํานักงาน          
ค�าซ�อมแซม ค�าเผื่อปรับปรุงอาคารใหญ� 
ประกันภัยและภาษี 
คิดเปNนสัดส�วนรวมร�อยละ 53 - 65 ของ
รายได�รวม 

ประกอบด�วย ต�นทุนห�องพัก ต�นทุน
อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  เ งิ น เ ดื อ น             
ค�าสาธารณูปโภค ค�าส�งเสริมการขาย 
อุปกรณ)สํานักงาน ค�าซ�อมแซม ค�าเผื่อ
ปรับปรุงอาคารใหญ� ประกันภัยและภาษี 
คิดเปNนสัดส�วนรวมร�อยละ 50 - 51 ของ
รายได�รวม 

ความเห็นของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการมีความเห็นว�า ต�นทุนขายและค�าใช�จ�าย ประกอบด�วย ต�นทุนและ
ค�าใช�จ�ายหลักของการประกอบกิจการโรงแรม ซ่ึงมีสัดส�วนตามอัตราปกติของธุรกิจ
โรงแรม อย�างไรก็ตาม ในเรื่องของ Major renovation ซ่ึงจะเกิดในปeท่ี 5 ซ่ึงผู�ประเมิน
ได�กําหนดอัตราการเข�าพักเพ่ิมข้ึน และ/หรือ คงท่ี บริษัทจัดการมคีวามเห็นว�า
สมมติฐานดังกล�าวมีความเปNนไปได�เน่ืองจากการซ�อมแซมและปรับปรุง Major 
renovation น้ันจะถูกทยอยทําในช�วง Low Season ซ่ึงมีอัตราการเข�าพักต่ํา ทําให�จะ
ไม�กระทบต�ออัตราการเข�าพักเฉลีย่ของท้ังปeแต�อย�างไร และในส�วนของค�าใช�จ�าย
ส�วนกลางเน่ืองจากโรงแรมยังคงอยู�ภายใต�อาคารชุดนิติบุคคล ทําให�ต�องมีค�าใช�จ�าย
ส�วนกลางท่ีอัตรา 25 บาท/ตารางเมตร ท่ีต�องจ�ายให�แก�นิติบุคคลอาคารชุด    
ซ่ึงผู�ประเมินได�รวมค�าใช�จ�ายดังกล�าวไว�ในรายการค�าใช�จ�ายอ่ืน (KT) และ ค�าใช�จ�าย
ธุรการท่ัวไป (Knight Frank) 
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รายการ Knight Frank KT 

• อัตราคิดลด และอัตรา
ผลตอบแทนเมื่อขาย 

อัตราส�วนลด 10% 
อัตราผลตอบแทนเมื่อขาย 9% 

อัตราส�วนลด 11% 
อัตราผลตอบแทนเมื่อขาย 9% 

ความเห็นของบริษัทจัดการ อ�างอิงโดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรอาย ุ 10 ปe ซ่ึงอยู�ท่ี
ประมาณร�อยละ 3.9 ต�อปe ประกอบกับความเสี่ยงจากลงทุนในธุรกิจโรงแรมอยู�ท่ี
ประมาณร�อยละ 6 - 8 ต�อปe ทําให�การลงทุนในธุรกิจโรงแรมโดยท่ัวไปจะมผีลตอบแทน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย) ประมาณ 9 - 12% การประเมินอัตราคิดลดท่ี 10% และ 
11% ของผู�ประเมินท้ัง 2 รายมีความเหมาะสม 

เน่ืองจากทรัพย)สินตั้งอยู�ในทําเลบริเวณแหล�งท�องเท่ียวของหาดป5าตอง ทําให�มีศักยภาพ
ในการขายทรัพย)สินสูง การประเมนิอัตราผลตอบแทนเมื่อขายท่ี 9% มีความเหมาะสม 

การมีศักยภาพในการกอให�เกิดรายได� 

ทรัพย)สินท่ีกองทุนจะลงทุนน้ันตั้งอยู�ในทําเลท่ีมีศักยภาพ และมีความพร�อมในการจัดหาผลประโยชน)ท่ีเกิดข้ึนได�ทันทีท่ีลงทุน 
บริษัทจัดการพิจารณาท่ีจะจัดหาผลประโยชน)จากทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะลงทุน โดยนําทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมจะเข�าลงทุน
ให�เช�าแก�ผู�ประกอบกิจการโรงแรม ซ่ึงได�แก� บริษัท ป5าตอง เฮอริเทจ จํากัด ซ่ึงเปNนเจ�าของกรรมสิทธ์ิเดิม เพ่ือนําไปประกอบ
กิจการโรงแรมและจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กองทุนรวม โดยสญัญาเช�าจะมีระยะเวลา 5 ปe ในอัตราค�าเช�าทรัพย)สิน 
เฟอร)นิเจอร) และอุปกรณ) ในแต�ละปeตามสัญญาเช�า เปNนดังตารางด�านล�างน้ี 

ปVการเชา คาเชาทรัพย�สิน 
(บาท) 

คาเชาเฟอร�นิเจอร� 
(บาท) 

คาเชาอุปกรณ�  

(บาท) 

รวม  

(บาท) 

ปeท่ี 1 46,200,000 18,900,000 18,900,000 84,000,000 

ปeท่ี 2 46,200,000 18,900,000 18,900,000 84,000,000 

ปeท่ี 3 46,200,000 18,900,000 18,900,000 84,000,000 

ปeท่ี 4 49,087,500 20,081,250 20,081,250 89,250,000 

ปeท่ี 5 49,087,500 20,081,250 20,081,250 89,250,000 

การดําเนินการดังกล�าวเปNนประโยชน)กับกองทุนรวม โดยลดความผนัผวนในเรื่องของความเสีย่งในการดําเนินงานของรายได�
ท่ีกองทุนรวมจะได�รับทําให�ผู�ถือหน�วยลงทุนได�รับผลตอบแทนสม่ําเสมอในช�วงตลอดระยะเวลา 5 ปeแรก เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล�าว กองทุนมีนโยบายในการจัดหาผลประโยชน) โดยอาจพิจารณาหาทางเลือกท่ีเหมาะสม ณ ช�วงเวลาน้ันๆ 
ในอนาคต ดังต�อไปน้ี 1) ต�อสัญญาเช�ากับผู�เช�ารายเดิม หรือ 2) จัดหาผู�เช�าใหม� ท้ังน้ี กองทุนรวมจะพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานของของผู�เช�าท่ีผ�านมา รวมถึงเง่ือนไขในการเช�าตามสภาวะการแข�งขันในขณะน้ัน ท้ังน้ีเง่ือนไขในการเช�าและค�า
เช�าหลังครบกําหนด 5 ปe จะข้ึนอยู�กับการเจรจาต�อรองระหว�างกองทุนและผู�เช�าในอนาคต   

บริษัทจัดการมีความเห็นว�า จากข�อมูลผลประกอบการของโรงแรมท่ีผ�านมาทําให� โรงแรมน�าจะสามารถมีผลประกอบการท่ีดี
ในอนาคต เน่ืองจากศักยภาพของทําเลท่ีตั้ง ความต�องการด�านการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมีต�อจังหวัดภูเก็ตท่ี
คาดว�าจะมีการเติบโตอย�างต�อเน่ือง และโครงการพัฒนาของรัฐท่ีจะเอ้ือประโยชน)ต�อทรัพย)สินในอนาคต  ซ่ึงเปNนป1จจัยบวกท่ี
ช�วยสนับสนุนการมีศักยภาพในการก�อให�เกิดรายได�ของทรัพย)สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 



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

แผนผังแสดงห�องชุด 
 

 114/1 

8844  

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  8855  

 
 
 
 

 
 
 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  8866  

 
 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  8877  

 
 

 
 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  8888  

 
 

 
 
 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  8899  

 
 

 
 
 
 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�เอ็มเอฟซี ป�าตอง เฮอริเทจ  9900  
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