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“การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ นอกจากนี้ รายได้หลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยู่กับรายได้ค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาถึงข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และสภาพธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหนังสือ
ชี้ชวน” 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมือง
สหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถื อ Green 
Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดต้ังขึ้นภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของ
บริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุน
ที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ต้ังอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของ
บุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

“ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน” 
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ชื่อบริษทัจัดการ  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 

ที่อยู่บริษทัจัดการ :  เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮมิ เพลส ชั้น 32 
  ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500  
  โทรศัพท์ 0-2636-1800 โทรสาร 0-2636-1820 

Website : www.tmbam.com  
E-mail : marketing@tmbam.com 

 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม 
 

1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 

1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) Luxury Real Estate Investment Fund  
1.3 ชื่อย่อ LUXF  
1.4 ประเภทโครงการ 

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการก าหนด
อสังหาริมทรัพย์ ที่จะซื้อหรือเช่าไว้เป็นการแน่นอนที่มีการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไป ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเพื่อขอให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 
30 วัน นับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

1.5 ลักษณะโครงการ ระบุเฉพาะเจาะจง 
1.6 
1.7 

อายุโครงการ 
วันท่ีที่ได้รับอนุมัติใหจ้ัดตั้งและจดัการ
กองทุนรวม 

ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
24 เมษายน 2551 

 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่

เสนอขาย และมูลค่าขัน้ต่ าของการจองซือ้  
 

2.1 จ านวนเงินทุนของโครงการ 1,965,000,000 บาท  (หน่ึงพันเก้าร้อยหกสิบห้าล้านบาท) 
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ของหนว่ยลงทุน 10.00 บาท (สิบบาท) 
2.3 จ านวนหน่วยลงทุน 196,500,000 หน่วย (หน่ึงร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนหน่วย)  
2.4 ประเภทของหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ 
2.5 ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 10.00 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทุน (ถ้ามี) 
2.6 มูลค่าขั้นต่ าของการจองซื้อ 10,000.00 บาท หรือ 1,000 หน่วย (หนึ่งหมื่นบาทหรือหนึ่งพัน

หน่วย) และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000.00 บาท หรือ 100 หน่วย 
(หน่ึงพันบาทหรือหน่ึงร้อยหน่วย) 
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3.         วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทนุรวม  และรายละเอียดนโยบายการลงทนุ 

3.1 วัตถุประสงคข์องโครงการ 
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศซึ่งกองทนุ
จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนจะรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ท่ีกองทุน
ได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการน าอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่ว งในลักษณะ
โรงแรมหรือการน าอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้ผู้ประกอบการน าอสังหาริมทรัพย์ออกหา
ประโยชน์ในลักษณะโรงแรม ตลอดจนท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง และ/หรือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื่นๆ 
เช่น ใบอนุญาตเปิดโรงแรม (ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการดังกล่าวได้) และ/หรือด าเนินการอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน
แก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/
หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก าหนด  

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน 

ในการลงทุนครั้งแรกกองทุนจะท าการลงทุนโดยซื้อทรัพย์สินที่ลงทุน (ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ) ที่ บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้ใช้ในการด าเนินกิจการโครงการ 
ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย อยู่ในปัจจุบัน และจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนโดยการให้เช่าแก่บริษัท 
อี.เอช.วาย จ ากัด (เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท โรงแรมป่าเกาะ จ ากัด ประมาณร้อยละ 99) เพื่อใช้ใน
การประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารท่ีพักเป็นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุ
สัญญาออกไปอีก 2 ปี หลังจากนั้นจะมีการต่ออายุสัญญาเช่าอีกครั้งละ 3 ปี  จ านวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ 
หลังจากครบ 20 ปีแล้ว หากกองทุนมีความประสงค์จะให้อีเอชวาย ต่ออายุสัญญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะ
ด าเนินการเจรจาให้ อีเอชวาย ต่อสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน  
 
จากกรณีพิพาทระหว่างกองทุนรวม กับ อีเอชวายและป่าเกาะ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของป่าเกาะ และ       
อีเอชวายตามสัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระท าการท่ีเกี่ยวข้อง และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ได้มีค าพิพากษาและค าบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันระหว่างกองทุน
รวมและป่าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นจะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะส้ินสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2555   และบริษัท
จัดการจะด าเนินการหาผู้เช่ารายอื่นมาแทนต่อไป   
 
ภายหลังจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มคี าพิพากษาและค าบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันระหว่างกองทุนรวมและป่าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 กองทุนรวมได้จัดให้มีการยื่น
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เสนอราคาซื้อหรือเช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวส้ินสุดในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2555  บริษัทจัดการจึงได้น ารายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สินและเงื่อนไขในการเช่า
ทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555  
ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติอนุมัติให้กองทุนรวมเข้าท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล 
ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จ ากัด (“เอสแอลเอช”)  ในการด าเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาว
น้อย เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พัก เป็นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดย
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครั้งละ 3 ปี ไปอีก 4 ครั้ง โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน 
 

4. กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเปน็ทางเลือกส าหรับเงินลงทนุลกัษณะใด 
เงินลงทุนส่วนท่ีต้องการลงทุนในระยะยาวเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจ าใน
รูปเงินปันผลจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

 
5. กองทุนรวมนี้จะน าเงนิลงทุนไปลงทนุในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ใดและมี

รายละเอียดของอสังหาริมทรพัย์ดังกล่าวเปน็อย่างไร 
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สิน ดังต่อไปนี ้

 
5.1 อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

กองทุนได้ซือ้และรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทนุซึ่งใช้ในโครงการ ซิกสเ์ซ้นส์ ยาวนอ้ย ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

 
(ก) ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย รวมถึง ระบบสาธารณูปโภคใดๆ และส่วนควบของที่ดิน
ดังกล่าว เช่น ท่อประปา ท่อน้ าเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดของโฉนดและหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3 
ก) ท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดินมีรายละเอียดดังนี้  

  
โฉนด
เลขที ่

เลขที่ดิน หน้าส ารวจ ต าบล อ าเภอ จังหวดั เนื้อท่ี 
(ไร-่งาน-ตารางวา) 

2881 2 1726 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 60-0-32.6 
     รวม 60-0-32.6 

นส.3 ก.
เลขที ่

เลขที่ดิน หน้าส ารวจ ต าบล อ าเภอ จังหวดั เนื้อท่ี 
(ไร-่งาน-ตารางวา) 

1133 20 4725 III 85 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 00-3-85 
1910 59 4725 III 85 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 10-3-18 
1911 60 4725 III 85 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 8-0-38 

รวม 19-3-41 
รวมทั้งหมด 79-3-73.6 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซช์ัวรี่  5 

ทั้งนี้ ป่าเกาะตกลงจะจัดการให้เอกสารสิทธิ์ท่ีดินที่จะซื้อส่วนท่ีเหลือ 3 ฉบับ เปล่ียนจาก นส.3ก.เป็นโฉนดที่ดินโดย
สมบูรณ์และมีผลถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ โดยป่าเกาะตก
ลงจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวทั้งหมดเพียง   ผู้เดียว โดยกองทุนรวมในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิ์จะให้ความร่วมมือกับป่าเกาะในการใดๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวกองทุนรวมและป่า
เกาะ จะท าการขอออกโฉนดที่ดิน ในท่ีดินส่วนท่ีเหลืออีก 3 แปลง หลังจากที่ตั้งกองทุนรวม 

หมายเหตุ:  ในปัจจุบัน น.ส.3ก ฉบับ เลขที่ 1910 และ 1911 จ านวนทั้ง 2 ฉบับได้ถูกเปล่ียนเป็นโฉนดที่ดิน
เรียบร้อยแล้ว  และในการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างกองทุนรวมกับป่าเกาะกองทุนรวม
ยินยอมให้หน้าที่ดังกล่าวของป่าเกาะระงับลง   

 (ข) อาคาร ส่ิงปลูกสร้างใดๆ ทั้งหมดซึ่งได้ปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวข้างต้น รวมถึงงานระบบต่างๆ และส่ิงติดตั้ง
ตรึงตรา เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของ
อาคารดังกล่าว ที่ใช้ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากัด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

(1)  วิลล่าที่มีสระว่ายน้ าส่วนตัว (Pool Villa) จ านวน 56 หลัง แบ่งเป็นประเภท Pool Villa, Deluxe Pool Villa, 
Pool Villa Suite, The Retreat, Hill Top Reserve โดยขนาดของพื้นที่ใช้สอยมีตั้งแต่ 161 ถึง 1,402 
ตารางเมตร รวมเนื้อท่ีประมาณ 13,090 ตารางเมตร  

(2)  อาคารบ้านพักคนงาน จ านวน 10 หลัง อาคารส่วนบริหาร อาคารส านักงานและฝ่ายวิศวกรรม ห้องซักรีด 
รวมเนื้อท่ีประมาณ 4,100 ตารางเมตร 

(3)  อาคารส่วนสนับสนุนและอาคารบริการส่วนกลางอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ห้องอาหาร สปา ห้องซาวน่า ห้องออก
ก าลังกาย สนามเทนนิส ห้องสมุดหนังสือ ภาพยนตร์และ เพลง รวมเนื้อท่ีประมาณ 4,130 ตารางเมตร 

ทั้งนี้ พ้ืนท่ีดังกล่าวให้รวมหมายถึง พ้ืนท่ีระเบียง ทางเดินและสระว่ายน้ า  
 
  

5.2  สังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 
 

 กองทุนจะซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์สังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่พัก เช่น เตียง ตู้เส้ือผ้า ตู้เก็บของ สุขภัณฑ์  เครื่องเสียง 
เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ทีวี เครื่องเล่น DVD ตู้แช่ไวน์ ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่ใช้ในส่วนกลางของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย  เช่น เตาปรุงอาหาร เครื่องครัว เครื่องซักรีด และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า รถกอล์ฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอื่นๆ  
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6. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นอย่างไร และนโยบายการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไร 
6.1 ตามก าหนดเดิมของโครงการกองทุนจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนโดยการให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัท     
อี.เอช.วาย จ ากัด เป็นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดยจะมีการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 2 ปี * หลังจากนั้นจะมีการ
ต่ออายุสัญญาเช่าอีกครั้งละ 3 ปี  จ านวน 5 ครั้ง เพื่อให้บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด น าทรัพย์สินที่ลงทุนไปใช้ในการด าเนิน
กิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไป โดยอีเอชวาย จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน โดยค่าเช่าจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือค่าเช่าคงที่ซึ่งมีอัตรา 8 ล้านบาทต่อเดือน (โดยช าระเงินตามกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการ
ของผู้เช่า โดยในกรณีที่มียอดค่าเช่าคงค้าง  กองทุนรวมก าหนดให้ผู้เช่าตกลงและ/หรือป่าเกาะ ช าระยอดค่าเช่าคงที่    
คงค้างทุกครึ่งปีบัญชขีองกองทุนรวม ส้ินเดือน มิถุนายน และธันวาคม) และค่าเช่าแปรผัน ซึ่งคิดค านวณค่าเชา่ตามสูตร
ที่คู่สัญญาร่วมกันก าหนดขึ้น (รายละเอียดปรากฏตามสรุปข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ส าคัญบางส่วนของสัญญาเช่า
ทรัพย์สิน) ทั้งนี้ บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด จะด าเนินการให้บริษัท สรรพสัมผัส จ ากัด (Sarppasamphat Limited) เป็น
ผู้บริหารโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไปเช่นเดิม ทั้งนี้ กองทุนรวมจะด าเนินการเจรจาให้ บริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด 
ให้ค ามั่นแก่กองทุนว่าจะต่อสัญญาเช่าอีกครั้งละ 3 ปี จ านวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ หลังจากครบ 20 ปีแล้ว หากกองทุนมีความ
ประสงค์จะให้อีเอชวาย ต่ออายุสัญญาเช่าต่อ กองทุนรวมจะด าเนินการเจรจาให้อีเอชวาย ต่อสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี 
โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่จะได้ตกลงกัน   
 
6.2 จากกรณีพิพาทระหว่างกองทุนรวม กับ อีเอชวายและป่าเกาะ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของป่าเกาะ และ อีเอชวายตาม
สัญญาเช่าทรัพย์สินและสัญญาตกลงกระท าการที่เกี่ยวข้อง   บริษัทจัดการจึงได้ด าเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้มีมติให้ปรับโครงสร้างการช าระหนี้และการเพิ่มเติมหลักประกัน โดยลดระยะเวลาสัญญาเช่าทรัพย์สิน
ของบริษัท อี.เอช.วาย จ ากัด  ให้มีผลส้ินสุดในวันที่ 30 มิถุนายน  2555 (วันสุดท้ายของรอบปีบัญชีที่ 4 ของกองทุน) 
และบริษัทจัดการจะด าเนินการหาผู้เช่ารายอื่นมาแทนต่อไป  พร้อมกับยกเลิกโครงสร้างของค่าเช่า โดยบริษัท  อี.เอช.
วาย จ ากัด  ในฐานะผู้เช่า และบริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากัด ในฐานะผู้รับประกันรายได้ขั้นต่ าของกองทุนตกลงจะ
จ่ายเงินชดเชยเพื่อให้กองทุนให้มีรายได้ขั้นต่ าเพื่อจ่ายเงินปันผล (รายได้ค่าเช่าหักด้วยค่าใช้จ่ายตามปกติของกองทุน) 
ในอัตราร้อยละ 7 ในปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเช่าและสัญญาเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2555  มีผลให้การ
รับประกันรายได้ขั้นต่ าของกองทุนรวมในปีที่ 5 ถูกยกเลิก และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีค าพิพากษาและค าบังคับ
ให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันระหว่างกองทุนรวมและป่าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  
ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นจะลดลงเหลือ 4 ปี โดยจะส้ินสุด
ลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2555   และบริษัทจัดการจะด าเนินการหาผู้เช่าและ/หรือผู้ซื้อรายอื่นมาแทนต่อไป   
 
6.3 ภายหลังจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีค าพิพากษาและค าบังคับให้เสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความกันระหว่างกองทุนรวมและป่าเกาะในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  กองทุนรวมได้จัดให้มีการยื่นเสนอราคาซื้อหรือ
เช่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวส้ินสุดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  บริษัทจัดการจึงได้น า
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าทรัพย์สินและเงื่อนไขในการเช่าทรัพย์สินเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555  ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติอนุมัติให้กองทุนรวมเข้าท าสัญญาให้เช่า
ทรัพย์สินแก่บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จ ากัด (“เอสแอลเอช”)  ในการด าเนินกิจการโครงการ 
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ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พัก เป็นระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี โดย
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครั้งละ 3 ปี ไปอีก 4 ครั้ง  ทั้งนี้ เอสแอลเอช จะน าทรัพย์สินที่ลงทุนไปใช้ในการ
ด าเนินกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่อไป โดยเอสแอลเอช  จะช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน โดยค่าเช่า
จะแบ่งเป็น  2 ส่วนคือ ค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผัน โดยรายละเอียดจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญา
เช่าที่จะได้ตกลงกัน 
 
สรุปประเด็นและเนื้อหาข้อเสนอและเงื่อนไขการเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมกับเอสแอลเอช 
 
ค่าเช่าคงที่: 
(Fixed Lease 
Fee)  

70 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาเชา่ 3 ปีแรก จากนั้นค่าเช่าคงที่จะถูกปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
จนกระทั่งส้ินสุดอายุสัญญาเช่า และรวมถึงการต่ออายุ โดยผู้เช่าอาจจะแบ่งช าระค่าเช่าคงที่รายเดือน
ในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละเดือนโดยจะอ้างอิงตามฤดูกาลการท่องเที่ยว ซึ่งกองทุนรวมและผู้เช่า   
จะได้ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปีแต่ละปี  

ค่ า เ ช่ า แป ร
ผัน: 
(Variable 
Rent) 

การค านวณค่าเช่าแปรผัน ที่กองทุนรวมจะได้รับ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้  
กรณีที่ 1: หาก”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) มากกว่า “เงินแบ่งตั้งต้น” (Split Start Amount)  
กองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าแปรผัน 2 ส่วน โดยค านวณตามสูตรดังต่อไปนี้ 
 ค่าเช่าแปรผันส่วนที่ 1 = ร้อยละ 100 ของ [“เงินแบ่งตั้งต้น” (Split Start Amount)  
 หักด้วย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee)]  
 ค่าเช่าแปรผันส่วนที่ 2  = ร้อยละ 80 ของ [”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักด้วย
 “เงินแบ่งตั้งต้น” (Split Start Amount)]  
  ทั้งนี้ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20 ของ ”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักด้วย “เ งิ น แ บ่ ง     
ตั้งต้น” (Split Start Amount) ให้ตกเป็นของผู้เช่า 
 
กรณีที่ 2: หาก ”เงินคงเหลือ” (Residue Amount) น้อยกว่า “เงินแบ่งตั้งต้น” (Split Start Amount)  
แต่มากกว่า“คา่เช่าคงที่” (Fixed Lease Fee) กองทุนรวมจะได้รับค่าเชา่แปรผันเพียง โดยค านวณตาม
สูตรดังต่อไปนี้  
 ค่าเช่าแปรผัน =”เงินคงเหลือ” (Residue Amount)  หักด้วย “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease 
Fee) 
หมายเหตุ 1: เงินคงเหลือ (Residue Amount)   ค านวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้ 
ก าไรจากการด าเนินงาน (Gross Operating Profit, GOP) 
หัก  (1) ค่าบริหารจัดการ (Management Fees (“Mgt”)  ประกอบด้วย  
1.1 ค่าธรรมเนียมจัดการท่ัวไป (Base Fee) ในอัตราร้อยละ 2 ของ รายได้รวม (Gross Revenues) 
และ 
1.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (Incentive Fee) ในอัตราร้อยละ 6 ของก าไรจากการด าเนินงาน (GOP) 
หัก:  (2)   เงินส ารองคา่เฟอร์นิเจอร์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ (FF&E Reserve) ในอัตราร้อยละ 4 ของ 
               รายได้รวม 
หัก:  (3)   ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษีโรงเรือนและที่ดิน   (“Ins&PropTax”)                       .  
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เท่ากบั   เงินคงเหลือ  (Residue Amount)    
เพื่อความเข้าใจสูตรการค านวณ เงินคงเหลือ  (Residue Amount)   อาจสรุปได้ดังนี้ 
Residue Amount  = GOP – Mgt – FF&E Reserve – Ins&PropTax 
หมายเหตุ 2: เงินแบ่งตั้งต้น (Split Start Amount) ที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ก.  ปีที่ 1-3 : เงินแบ่งตั้งต้นปีละ 70 ล้านบาท 
ข.   ปีที่ 4-6 : เงินแบ่งตั้งต้นปีละ 90 ล้านบาท 
ค.   ปีท่ี 7-9 : เงินแบ่งตั้งต้นปีละ 100 ล้านบาท 
ง.   ตั้งแต่ปีที่ 10 เป็นต้นไป: เงินแบ่งตั้งต้นจะถูกปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ในทุกๆ 3 ปี 
     จนกระทั่งหมดสัญญาเช่า 

หลักประกัน
ในการเช่า: 
 

ตั้งแต่วันเริ่มต้นแห่งสัญญาเช่าและทุกต้นปีแห่งการเช่าในแต่ละปีผู้เช่าจะน าเงินสดมาวางไว้ในบัญชี
เงินสดหลักประกันเพื่อให้ยอดเงินสดในบัญชีดังกล่าวมีเป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 70 ล้านบาท เงินจ านวน
ดังกล่าวจะถูกใช้ในการช าระค่าเช่าคงที่รายเดือนและค่าเช่าแปรผันตามไตรมาส ซึ่งตลอดระยะเวลา
คงเหลือในแต่ละปีน้ัน ผู้เช่าจะต้องรักษาระดับเงินสดในบัญชีหลักประกันให้อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 35 
ล้านบาท 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนอาจยินยอมให้ผู้เช่าเปล่ียนหลักประกันจากเงินสดเป็นหนังสือค้ าประกัน
ธนาคาร หรือหลักทรัพย์คุณภาพสูงที่บริษัทจัดการกองทุนยอมรับเช่น  พันธบัตรรัฐบาล ได้ ภายใต้
เงื่อนไขที่กองทุนรวมก าหนด 

การช าระค่า
เช่า: 

1. ค่าเช่าคงที่รายเดือน : จะช าระล่วงหน้า ภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน 

2. ค่าเช่าแปรผัน : จะช าระภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยอาจมีการ

ช าระค่าเช่าแปรผันเพิ่มขึ้นหรือลดลงภายหลังตามเหตุการณ์ที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา 

อ า ยุ ข อ ง
สัญญาเช่า: 

3 ปี โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครั้งละ 3 ปี ไปอีก 4 ครั้ง  

สิทธิ ในการ
เ ลิ ก สั ญญ า
ก่อนก าหนด
โดยผู้เช่า: 

นอกจากเหนือจากการเลิกสัญญาโดยเหตุผิดนัดของกองทุนรวม ผู้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อน
ก าหนด (รวมถึงสัญญาเช่าที่ได้ต่อออกไป) โดยไม่ต้องช าระค่าชดเชยใดแก่กองทุนรวม หาก 

1. ผู้เช่าได้บอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 18 เดือน ทั้งนี้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิในข้อนี้ได้ 

ภายหลังจากที่ได้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาเช่าฉบับแรกไปแล้วไม่น้อยกว่า 18 เดือน 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าถูกเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืน หรือ

กฎหมายรวมถึงข้อบังคับอื่นๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเหตุการณ์ดังกล่าว มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ อย่างมีนัยส าคัญ และไม่สามารถแก้ไขหรือ

เยียวยาเหตุดังกล่าวได้  

สิทธิ ในการ
เ ลิ ก สั ญญ า
ก่อนก าหนด
โดยกองทุน
รวม: 

นอกเหนือจากการเลิกสัญญาโดยเหตุผิดนัดของผู้เช่า  
1.  ทุกๆ ระยะเวลา 3 ปีกองทุนรวมมีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่า หากในช่วงอายุ
สัญญาเช่าใด รายได้ค่าเช่าขั้นต่ าเฉล่ียต่อปีของกองทุนรวมต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า ดังนี้  
ก.  ปีที่ 1- 3 : ปีละ 70 ล้านบาท โดยในกรณีของปีที่ 1 – 3 ให้ใช้ค่าเช่าปีที่ 3 ในการค านวณรายได้ค่า
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เช่าขั้นต่ าเฉล่ียต่อปีเพียงปีเดียว (ไม่น ารายได้ค่าเช่าของปีที่ 1 และปีที่ 2 มารวมค านวณรายได้ค่าเช่า
ขั้นต่ าเฉล่ียต่อปี) 
ข.   ปีที่ 4- 6 : ปีละ 90 ล้านบาท 
ค.   ปีท่ี 7- 9 : ปีละ 100 ล้านบาท 
ง.   ปีท่ี 10 -12 : ปีละ 110 ล้านบาท 
 
อนึ่ง (1) ผู้เช่าสามารถช าระเงินชดเชยค่าเช่าเพื่อให้รายได้ค่าเช่าขั้นต่ าเฉล่ียต่อปีในแต่ละช่วง
ระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าได้ และ (2) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาเช่า ผู้เช่าอาจเลือกที่จะไม่น าปีที่เช่า ซึ่งเกิดเหตุสุดวิสัยมารวมในการค านวณรายได้ค่าเช่าขั้น
ต่ าเฉล่ียในช่วงระยะเวลาการเช่านั้นๆ  
 
ทั้งนี้ หากรายได้ค่าเช่าขั้นต่ าเฉล่ียต่อปีของทุนรวมต่ ากว่าเกณฑ์ข้างต้น และกองทุนรวมประสงค์ที่จะ
บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าว กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ผู้เช่าต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว
ออกไปอีกอย่างน้อย เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้กองทุนรวมสามารถสรรหาผู้เช่ารายใหม่มาเพื่อ
เช่าทรัพย์สินที่เช่าเพื่อด าเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ และเพื่อให้ผู้เช่าสามารถด าเนินการปิดกิจการ
และส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า รวมถึง ใบอนุญาตด าเนินกิจการโรงแรมให้แก่กองทุนรวม หรือผู้เช่าราย
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนดโดยการบอกกล่าวผู้เช่าล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 
12 เดือน โดยกองทุนรวมจะต้องช าระค่าชดเชยใดแก่ผู้เช่า หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิ ดขึ้น
ภายหลังจากปีที่ 3 ดังนี้ 
2.1  หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึ้นภายในปีที่ 1 – 10 กองทุนรวมต้องช าระค่าชดเชยให้แก่ผู้เช่า
เป็นเงิน 90  ล้านบาท และต้องช าระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจากการปิดกจิการท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนดของกองทุนรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่
ในสภาพเดิม ตามจ านวนที่ผู้เช่าได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท 
2.2  หากการบอกเลิกสัญญาเช่าเกิดขึ้นภายในปีที่ 11 – 15 กองทุนรวมต้องช าระค่าชดเชยให้แก่ผู้เช่า
เป็นเงิน 60 ล้านบาท และต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปิดกิจการท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าก่อนก าหนดของกองทุนรวม ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าให้อยู่
ในสภาพเดิม ตามจ านวนที่ผู้เช่าได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท 
 

 อนึ่ง กองทุนรวมจะใช้สิทธิในข้อนี้ได้ ภายหลังจากที่ให้เช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่า
ฉบับแรกไปแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน 
 

 อย่างไรก็ดี หากกองทุนรวมได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าตามข้อ 2 นี้ โดยขายทรัพย์สินที่เช่า
ให้แก่ผู้ซื้อ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มเดียวกับของผู้เช่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารทรัพย์สินต่อไป 
กองทุนรวมตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เช่าตามจริงแต่รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยมิต้อง
ช าระค่าชดเชยอื่นใดแก่ผู้เช่า 
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ข้ อ จ า กั ด
เกี่ยวกับการ
แข่งขัน (Non 
Competition) 

ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปีแรก ผู้เช่าตกลงจะไม่บริหารหรือด าเนินกิจการโรงแรม หรือรีสอร์ตภายใต้
แบรนด์ Six Senses ในพื้นที่ที่ก าหนด ได้แก่ (1) บริเวณชายฝ่ังด้านทิศตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต  
(2) จังหวัดกระบี่ และบริเวณที่อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่ หรือ (3) อ่าวพังงา (รวมถึง                    
เกาะพีพี) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากกองทุนรวมก่อน  

โรงแรมและรี
สอร์ตทีอ่ยู่ใน
กลุ่มการ
แข่งขนัที่มี
มาตรฐาน
เดียวกันใน
ประเทศไทย 
(Local 
Competitive 
Set) 

โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันทีม่ีมาตรฐานเดยีวกัน ได้แก่  โรงแรม อมันปุรี (จงัหวดั 
ภูเก็ต) โรงแรม ตรีสรา (จงัหวดัภูเก็ต) โรงแรมบันยันทรี (จงัหวัดภูเก็ต) โรงแรมรายาวดี และโรงแรม
ภูเลเบย์ อะ ริทซ์ คาร์ลตันรีเซิร์ฟ (จังหวัดกระบี่)  หรือโรงแรมอื่นทีม่ีมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงแรม
ดังกล่าวขา้งต้น ตามทีคู่่สัญญาเห็นชอบร่วมกันในภายภาคหน้า 

โรงแรมและรี
สอร์ตทีอ่ยู่ใน
กลุ่มการ
แข่งขนัที่มี
มาตรฐาน
เดียวกันใน
ตา่งประเทศ 
(International 
Competitive 
Set 

โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ใน 5 
ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มโรงแรมใน1. สาธารณรัฐมอรีเชียส 2. สาธารณรัฐเซเซลล์ 3. เกาะบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจะใช้ข้อมูลที่ประกาศโดย STR Global หรือองค์กรอื่นใดที่ท าหน้าที่ใน
ลักษณะเดียวกันตามที่คู่สัญญาจะเห็นชอบร่วมกัน และ4.  กลุ่มโรงแรมซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสมุย ประเทศ
ไทย และ 5. กลุ่มโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในการพิจารณาว่า REVPAR ของ 
International Competitive Set เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไรให้ค านวณจากค่าเฉล่ียของกลุ่มโรงแรมใน 5 
ภูมิภาคที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยให้น้ าหนักแต่ละกลุ่มเท่าๆกัน คือ 1 ใน 5 

ทั้งนี้ คู่สัญญาจะรว่มกันก าหนดหรือเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนแปลงชื่อโรงแรมที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว
โดยการระบุชื่อโรงแรมดงักล่าวในงบประมาณประจ าปีหากในงบประมาณประจ าปีใดไม่มีการก าหนด
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิรายชื่อกลุ่มโรงแรมดงักล่าว คู่สัญญาตกลงใหใ้ช้รายชื่อกลุ่มโรงแรมตาม
งบประมาณประจ าปีของปีก่อน 

เหตุสุดวิสัย 1. เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ ที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน

ที่เช่าโดยตรงและบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบ

ไม่อาจควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย น้ าท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินกิจการโรงแรมโดย      

ผู้เช่าอย่างมีนัยส าคญั ซึ่งท าให้รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) 

ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือน

เดียวกันในปีก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ 20 

2. สถานการณ์ใดๆ ในประเทศ เช่น จลาจล สงคราม ข้อจ ากัดทางกฎหมาย การก่อการร้าย โรค

ระบาดหรือสาเหตุใดๆ ที่มีผลท านองเดียวกันซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ ซึ่ง

ท าให้ 

2.1 รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาว
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น้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า     

เกินกว่าร้อยละ 20 และ 

2.2 รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย (Local Competitive Set) ในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ 

20  

3. สถานการณ์ใดๆ ในต่างประเทศ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก ภูเขาไฟระเบิด สงคราม 

หรือการประท้วงของสายการบิน เป็นต้น ซึ่งคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งท าให้ 

3.1 รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาว

น้อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า เกิน

กว่าร้อยละ 20 และ 

3.2 รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศไทย (Local Competitive Set)ในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ 

20 และ 

3.3 รายได้เฉล่ียต่อห้อง (REVPAR (Revenue Per Available Room)) ของ โรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่

ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในต่างประเทศ (International Competitive Set) ในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว ต่ ากว่ารายได้เฉล่ียต่อห้องส าหรับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า เกินกว่าร้อยละ 

20 

การป รับลด
ค่าเช่าคงที่ใน
ก รณี ที่ เ กิ ด
เหตุสุดวิสัย 

ในเดือนที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น กองทุนรวมตกลงยกเว้นค่าเช่าคงที่ให้แก่ผู้ เช่าในเดือนนั้นๆ และผู้เช่า
ตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรมส าหรับเดือนนั้นๆ เช่นกัน 
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7. ภาพรวมของการทอ่งเที่ยวเกาะยาวน้อย และโครงการ ซกิส์เซ้นส์ ยาวน้อย  
เกาะยาวน้อยเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพที่สวยงามเพราะผู้ที่พักอาศัยสามารถมองเห็นหมู่เกาะต่าง ๆ ในอุทยาน

แห่งชาติอ่าวพังงาได้ นอกจากนี้ เกาะยาวน้อยยังตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญ
ทั้งกระบ่ี พังงาและภูเก็ต  
 เกาะยาวน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการความสงบเงียบและ
เป็นธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและ หมู่เกาะพีพี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม 
ประกอบกับ บนเกาะยาวน้อยยังมีบ้านพักส าหรับนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนไม่มาก ณ วันที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สิน 
เกาะยาวน้อยที่พักหรูระดับ 5 ดาว อยู่ 1 แห่ง นอกเหนือจากโครงการซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย คือ The Paradise Koh Yao 

Boutique Beach Resort &Spa ซึ่งเป็นรีสอร์ตขนาด 70 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดโล๊ะ ทางตอนเหนือของเกาะยาวน้อย1 

นอกจากนั้นจะเป็นที่พักที่มีลักษณะเป็นบังกะโลริมหาดขนาดเล็กหรือเป็นบ้านพักแบบ Long Stay  
 โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย จึงเป็นโครงการส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูง ชอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเงียบ
สงบ นอกจากนี้ การเดินทางไปยังเกาะยาวน้อยยังมีความสะดวกสบายเพราะสามารถเดินทางไปถึงได้ทั้งจากท่าเรือ
จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย 

8. กองทุนรวมนี้มกีารประกันภัยอย่างไร 

กองทุนจะจัดให้มีการท าประกันภัยคุ้มครองความเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) ส าหรับทรัพย์สินที่ลงทุนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อคุ้มครองถึงความเส่ียงภัยอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ลงทุน  โดยมีกองทุนเป็นผู้รับประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ กองทุนจะด าเนินการให้ เอสแอลเอช จัดให้มีการท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) โดยการประกันภัยดังกล่าวจะระบุให้กองทุนเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณีที่เกิดเหตุร้ายขึ้นกับทรัพย์สินที่ให้เอสแอลเอช เช่า รวมถึงจัดให้มีประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจ
ได้รับความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ลงทุน  โดยกองทุนด าเนินการเจรจาให้เอสแอลเอช 
รับผิดชอบในเบี้ยประกันที่เกิดขึ้นทั้งหมด ตลอดจน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ในการจัดให้มีหรือการโอนสิทธิตาม
สัญญาประกันภัยดังกล่าว  

นอกจากการประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินข้างต้นแล้ว เอสแอลเอช อาจจะด าเนินการท าประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจโรงแรมตามที่จ าเป็นและสมควร  

ทั้งนี้ สรุปประกันภัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้  

ประเภทของประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเบี้ยประกัน 

ประกันการเสีย่งภัยของทรัพย์สินทุกชนิด กองทุน กองทุน เอสแอลเอช 
ประกันภัยธุรกิจหยดุชะงัก เอสแอลเอช กองทุน เอสแอลเอช 
ประกันภัยบุคคลภายนอก เอสแอลเอช บุคคลภายนอก เอสแอลเอช 

 

                                                        
1
 ที่มา นิตยสาร Trips Magazine, Vol. 11 No.126 April 2007 หน้า 88  
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9. ผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็นอย่างไร ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ
การเช่าในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ และหากต่อมาผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์บอกเลิกสัญญาโดยมิได้จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว 

ไม่มีผลกระทบในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากกองทุนรวมเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ทั้งในท่ีดิน และอาคารส่ิงปลูกสร้างของโครงการ  
  
10. รายชื่อหรือลักษณะผู้จองซื้อพิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 

ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที่จะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นจ านวนและสัดส่วน
เท่าใด  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Public Offering) เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความ
ตั้งใจจะจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกันไม่เกิน 1/3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย  ทั้งนี้ เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ประกอบไปด้วย 

 บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากดั ในฐานะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์  
 บริษัท สามลม จ ากัด ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัท โรงแรมป่าเกาะ จ ากดั   
 บริษัท Germing Frey, Hotel & Resorts PCC. 
 บริษัท อ.ีเอช.วาย จ ากัด (บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ)่ 
 ทั้งนี้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน อาจมีเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะตามที่ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน. 11/2550 ก าหนด 
 
11. ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล และก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น
จากการเพิ่มขึ้นของราคาเสนอซื้อ หรือ เสนอขายหน่วยลงุทนในตลาดหลักทรัพย์หลัง  จากที่มีการน าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ     
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิท่ีจะได้รับการจัดสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระบุ
ไว้ในโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่   เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 6 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

 
ทั้งนี ้โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง  
 

(1)  ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่าร้อยละเกา้สิบของก าไรสุทธิท่ีไม่รวมก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ ประจ ารอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(2)   ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชใีด  บริษัทจัดการอาจจา่ยเงินปันผลให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนจาก
ก าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได ้

 

การจา่ยเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงิน
ปันผลนั้น 
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บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
12. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผล อันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือโรคระบาด เป็นต้น ซึ่งมีผล
ให้ผลการด าเนินงานของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ต่ ากว่าประมาณการได้ รวมถึงการผิดนัดของผู้เช่า  เป็นต้น 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยของกองทุน (Discount)  

- ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดรอง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถที่
จะขายได้ในทันทีตามความต้องการได้ เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องของการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ความล่าช้าในการหาผู้เช่ารายใหม่ตลอดจนราคาค่าเช่าและเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับใหม่อาจมีผลต่อรายได้ของ
กองทุนซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญในการเปล่ียนแปลงราคาหน่วยลงทุนท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  

  
13. การลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวร่ี มีความเสี่ยงแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์อื่นอย่างไร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
14. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ปรึกษา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความสัมพันธ์กับ
เจ้าของ หรือผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือไม่ 
อย่างไร 

บุคคลข้างต้นหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับเจา้ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 

 
 

ตราสารตลาดเงิน ตราสารหน้ี ตราสารทุน 

เงินฝาก ต๋ัวเงินคลัง 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
ต๋ัวแลกเงิน 

พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

หุ้นกู ้

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

ความเสี่ยง /  ผลตอบแทน 

ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน 

ตั๋วเงินคลัง 
ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ตั๋วแลกเงิน 

พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

หุ้นกู้ 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ลงทุนส่วนใหญ่ใน 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินฝาก 

ต่ า สูง 

 

LUXF 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศูนย์ 
การค้าและอาคารส านักงาน 
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บริษัทจัดการมวีัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือ
ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถงึดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) 
รวมถงึผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล 
รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งตดิต่อหรือรับข้อมูล หรือส่ง
ค าส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี ้
รวมถงึผู้ลงทุนที่ใชต้ัวแทนหรือผู้จัดการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว  5) กองทรัพย์สินของ
บุคคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 – 4 
 
บริษัทจัดการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไมว่่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกลา่วขา้งต้น 
 
ข้อมูลอืน่ที่เกี่ยวขอ้งวิธกีารลงทุนในหนว่ยลงทนุสทิธขิองผู้ลงทุน และบคุคลอืน่ที่เกี่ยวขอ้งกับกองทนุรวม 
 
1. วิธีการซื้อขายหนว่ยลงทนุ  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ใบจองซื้อหน่วย
ลงทุน และ/หรือใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี)  ภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในหนังสือชี้ชวน  
 
เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทนุ 

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

1. ใบจองซื้อหน่วยลงทุน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีที่แนบบัตร

ข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขอให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านด้วย 
3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือส าเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของรายการ  บัญชี

กระแสรายวัน (Bank Statement) ส าหรับใช้รับเงินในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรและ/หรือ เงินปันผล ทั้งนี้ ชื่อผู้จอง
ซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น  

บุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างด้าว 

1. ใบจองซื้อหน่วยลงทุน 
2. ส าเนาใบตา่งดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือส าเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของรายการ บัญชี

กระแสรายวัน (Bank Statement) ส าหรับใช้รับเงินในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรและ/หรือ เงินปันผล ทั้งนี้ ชื่อผู้จอง
ซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น  

นิติบคุคลสัญชาตไิทย 

1. ใบจองซื้อหน่วยลงทุน 
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2. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันส้ินสุดการเสนอซื้อ 
3. หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ

และผู้รับมอบอ านาจของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารตามข้อ 2 
4. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือส าเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของรายการบัญชี

กระแสรายวัน (Bank Statement) ส าหรับใช้รับเงินในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรและ/หรือ เงินปันผล ทั้งนี้ ชื่อผู้จอง
ซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น  

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล 

นิติบคุคลสัญชาตติ่างด้าว 

1. ใบจองซื้อหน่วยลงทุน 
2. ส าเนาหนงัสือส าคัญการจดัตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
3. หนังสือมอบอ านาจฉบับจริง (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ

และผู้รับมอบอ านาจของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารตามข้อ 2 
หมายเหตุ เอกสารตามข้อ 2 และ 3 จะต้องได้รับการรับรองลายมอืชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
สถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน  

4. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือส าเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของรายการ บัญชี
กระแสรายวัน (Bank Statement) ส าหรับใช้รับเงินในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรและ/หรือ เงินปันผล ทั้งนี้ ชื่อผู้จอง
ซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น  

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล 
        

วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างวันที่ ....................... ในเวลาท าการของบริษัทจัดการหรือตามเวลาที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนก าหนด 
 
วิธีการจองซื้อหนว่ยลงทุน 
มูลค่าขั้นต่ าในการจองซื้อหน่วยลงทุน................................................................................................10,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมในการซื้อ.................................................................................................................................ไม่มี 
 
วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน 
(ถ้ามี) ได้ตามวันเวลา ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ า 10,000 บาท 
(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

(2) ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนเต็มตามจ านวนที่จองซื้อให้แก่บริษัทจัดการ ผู้จัดจ าหน่าย หรือ 
ตัวแทน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยที่จะต้องยื่น
เอกสารประกอบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ตามที่บริษัทจัดการก าหนดให้ครบถ้วน  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซช์ัวรี่  17 

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง  

(4) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะด าเนินการออกหลักฐานการแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุน ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์วา่จะให้บริษทัจัดการด าเนินการกับหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนอย่างไรตามวิธีการท่ีก าหนดไว้วิธีใดวิธีหน่ึง ดังนี้ 

 (ก)  ใบหน่วยลงทุน โดยระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ 

(ข)  ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะน าหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรร
เข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ
นั้นๆ   

 
การสั่งซื้อหนว่ยลงทุน 
ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ ธนาคารทหารไทย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนอื่น ตามเวลาที่
ก าหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อและระบุจ านวนเงินท่ีส่ังซือ้ให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการจองซื้อ 
ดังนี ้
 

ผ่านผู้สนับสนนุการขายหนว่ยลงทนุที่เป็นธนาคารทหารไทย 
กรณีช าระด้วยเงินสดไดถ้ึง ................... ก่อน 15.30 น.. 
กรณีช าระด้วยเชค็ได้ถึง  ................... ก่อน  14.00 น. 
เช็คส่ังจ่าย “บัญชีจองซือ้กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ลกัซ์ชวัร่ี” 

 

ผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหนว่ยลงทุนที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ 
กรณีช าระด้วยเงินสดไดถ้ึง ................... ก่อน 14.30* 
กรณีช าระด้วยเชค็ได้ถึง  ................... ก่อน  13.00* 
 
 เฉพาะบริษัทจัดการเช็คส่ังจ่าย “บัญชีจองซือ้กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชวัร่ี” 
 ผู้จัดจ าหน่ายอื่นทีม่ิใชธ่นาคารพาณิชยเ์ชค็สั่งจา่ยตามเงื่อนไขที่ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแตล่ะแห่งก าหนด 
หมายเหต ุ *หรือตามเวลาที่ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนก าหนด 

 
2. วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทุน และข้อจ ากดัในการจัดสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)  ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ ที่จองซื้อและได้
ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่จองซื้อแล้ว ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบจองซื้อหน่วยลงทุนไม่
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ตรงกับจ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับช าระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินที่บริษัทจัดการ
ได้รับช าระเป็นเกณฑ์  

 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื้อ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้   

(1.1) การจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซือ้พิเศษ เจา้ของ ผู้ใหเ้ชา่ ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธใินอสังหาริมทรัพย์    
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดยีวกัน 

(1.1.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้จองซื้อพิเศษ เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่าและผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกล่มบุคคลเดียวกันตามจ านวนที่จองซื้อ แต่ทั้งนี้ 
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวทุกรายรวมกันจะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายทั้งหมด 

(1.2) การจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซือ้ทั่วไป  

(1.2.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามมูลค่าขั้นต่ าของการจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ โดยหากผู้จองซื้อท าการจองซื้อมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะจัดสรรให้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น 

(1.2.2) จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1.2.1)โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 
1,000 บาท  (หรือ 100 หน่วย)  หรือตามจ านวนที่จองซื้อไว้  แล้วแต่ยอดใดจะต่ ากว่าให้แก่ผู้จอง
ซื้อทั่วไปทุกรายอีกหนึ่งรอบโดยจะจัดสรรวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจ านวนเงินทุน
ของโครงการท่ีเสนอขาย   

(1.2.3) ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในข้อ (1.2.2) ทุกรายได้ บริษัท
จัดการจะใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จอง
ซื้อที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ 

(1.2.4) ในกรณีที่มีผู้จองซื้อทั่วไปเป็นจ านวนมาก จนบริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่     
ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามข้อ (1.2.1) ตามมูลค่าขั้นต่ าของการจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้
ในโครงการได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปโดยใช้วิธีสุ่มรายชื่อโดย
คอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อที่ได้รับเลือกจากการสุ่มรายชื่อ
ตามมูลค่าขั้นต่ าของการจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(1.3) ผู้จองซื้อหนว่ยลงทุนรับรองทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนท่ีจองซือ้ หรือตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรร โดย
ไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนว่ยลงทุนดังกลา่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ีไม่ได้รบัการ
จัดสรร 

(2)  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(2.1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเพื่อรักษาชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
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(2.2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่
ครบถ้วน 

(2.3) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงิน เป็นต้น 

(3)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นทันที ภายหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วย
ลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะออกและจัดส่งใบยืนยันการจองซื้อหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน /ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนทุกราย โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท าการถัดจากวันเสร็จ
ส้ินการจัดสรรหน่วยลงทุน 

 
ข้อจ ากัดในการจดัสรรหนว่ยลงทุนให้แกบุ่คคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใด 
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้บุคคลใดหรือกล่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
เสนอขายทั้งหมด เว้นแต่ผู้จองซื้อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่     
สน.25/2552 รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 
(ก)  เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลใด

บุคคลหน่ึงดงัต่อไปนี ้
1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน   
  ทั่วไป 
2.  นิติบุคคลที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
3.  บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

(ข)  เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจดัจ าหน่ายหนว่ยลงทนุซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจ าหน่ายหนว่ยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนท่ีรับไวใ้นส่วนท่ีเกินหน่ึงในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดไมเ่กินหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุรับหน่วยลงทุน
ดังกล่าว  

 
3. ข้อจ ากัดสทิธขิองผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ถือหน่วยลงทนุเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด   

3.1 บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายทั้งหมด 

3.2 ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมในจ านวนเสียงในการ
ขอมติ   

3.3 บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.4 บริษัทจัดการจะแจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั้น จ าหน่ายหน่วยลงทุนส่วนท่ีบุคคลดังกล่าวถือเกินกวา่ 
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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เงินปันผลส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นโครงการข้อ 6.4   บริษัทจัดการจะจดัท าบัญชี 

และแยกเงินปันผลส่วนดังกลา่วออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  

 
4. ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าหน่วยลงทุน  

ผู้ลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนได้ดว้ยวธิีดังนี้ 
ก. หนังสือพิมพ ์
ข. Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbam.com  
ค. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1725  
ง. ติดต่อสอบถามที่ บลจ.ทหารไทย โทร.1725  
 

5. ช่องทางและวิธกีารร้องเรียน  
ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนได้โดยตดิต่อ 

• บลจ.ทหารไทย จ ากดั โทรศัพท์ 0-2636-1800, www.tmbam.com  หรือ 

• ส านักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ www.sec.or.th 
 

6. การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
บริษัทจัดการจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
 

7. ผู้ดูแลผลประโยชน์  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200 
 

8. บริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ  
บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากัด โทรศัพท์ 0-2634-8500 
บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จ ากดั โทรศัพท์ 0-2652-6355 
 

9. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)  
ปัจจุบันยงัไม่มีการแตง่ตั้ง ท้ังนี้ รายละเอยีดเรื่องการแต่งตั้งระบุในข้อ 18 ของโครงการ  
 

10. ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
ที่ปรึกษากฎหมายของกองทุน ได้แก่ 
ชื่อ   :  บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากัด 

http://www.sec.or.th/
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ที่อยู่  :  ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ 
93/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของกองทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้ง รายละเอียดเรื่องการแต่งตั้งระบุในข้อ 
17.1 และข้อ17.2 ของโครงการ  
 

11. นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากดั    
โทรศัพท์ 0-2636-1800 โทรสาร 0-2636-1822 
 

12. ผู้จัดการการจดัจ าหน่าย และ/หรือผู้สนับสนนุการขายหน่วยลงทนุ   

ผู้จัดการการจดัจ าหน่าย  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากดั  โทรศัพท์ 0-2636-1800   โทรสาร 0-2636-1822 
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)        โทรศัพท ์0-2299-3144    
หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ท่ี บลจ.ทหารไทย แต่งตั้งเพิ่มเติม 
 

13. ผู้สอบบัญช ี
นายเทอดทอง เทพมังกร หรือนางสาวชมภูนุช แซแ่ต้   
บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 
100/19 ชั้น 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 
 

ความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 
ผู้ลงทุนควรศึกษาปัจจัยความเส่ียงของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน รายละเอียดบางส่วนในเอกสารฉบับน้ีมีข้อความที่เป็น
การประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงอาจจะแตกต่าง
จากการประมาณการดังกล่าว อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยความเส่ียงตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี้ ความ
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและ/หรือ ความคลาดเคล่ือนของการประมาณการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ที่นี้ รวมถึงความเส่ียงอื่นๆ เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษัทจัดการไม่อาจควบคุมหรือคาดหมายได้ในขณะน้ี แต่อาจกลายเป็นความเส่ียงที่
มีนัยส าคัญในอนาคตซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวมและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

 
ค าอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง มาตรการรองรับความเส่ียง และ/หรือความสามารถของกองทุนรวม
ในการลดความเส่ียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นค ารับรองของกองทุนรวมว่ากองทุนรวมจะด าเนินมาตรการรองรับความเส่ียง
ตามที่ก าหนดไว้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ถือเป็นข้อยืนยันว่าความเส่ียงต่าง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรือ
อาจไม่เกิดขึ้น เนื่องจากความส าเร็จและ/หรือความสามารถในการลดความเส่ียงยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่อยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนรวม 
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ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้
ถ้อยค าว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เป็นต้น หรือประมาณการทางการเงิน 
โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวม นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็น
ความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบันและมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ 
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ข้อมูลในส่วนนี้ที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลที่มีการ
เปิดเผยหรือคัดย่อจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยที่กองทุนรวมมิได้ท าการตรวจสอบหรือรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด 

 
การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นี้เป็นการลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ผู้ลงทุนไม่ควรคาดหวงัก าไร
ระยะส้ันจากการเพิ่มขึ้นของราคาหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ รายได้หลักของกองทุนคือคา่เชา่ทรัพย์สิน โดยกองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าจากผู้เชา่ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นอัตราค่าเชา่
คงที่ และอัตราค่าเชา่แปรผัน  โดยส่วนท่ีเป็นอัตราคา่เชา่คงที่จะเป็นรายได้หลักของกองทุน 

 
1.ความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทุนรวมจะลงทนุ 

1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัยมหภาคอื่นๆ   

โครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ 
เนื่องจากผู้เข้าพักจะเป็นผู้ที่มีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากนี้โรงแรมอาจได้รับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยมหภาคอื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มุมมองในทางลบของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย ผลกระทบ
จากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่ระบาดของโรค
ทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนก หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของ
นโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผล
การด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 
 

1.2 ความเสี่ยงทางการเมือง 
ผลกระทบทางด้านการเมืองอันเนื่องมาจากเสถียรภาพของรัฐบาลที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งภายหลังจากการ
เลือกตั้งทั่วไป การเปล่ียนแปลงผู้น าทางการเมือง รวมถึงนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ อาจส่งผล
กระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย สภาวะทางการเงินและผล
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การด าเนินงานของกิจการของผู้เช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกองทุนรวมด้วย  ทั้งนี้ จึงไม่
สามารถรับรองได้ว่าการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะนโยบายในทางเศรษฐกิจ  สภาวะทาง
การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงของนโยบายทางการเมืองของ
รัฐบาลจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย สภาวะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกิจการของผู้เช่าและการเติบโตของกองทุนรวม 
 

1.3 ความเสี่ยงทางธุรกจิของกิจการโรงแรม  

การประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเส่ียงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจศูนย์การค้า อาคารส านักงานให้เช่า เป็นต้น เนื่องจากการประกอบ
กิจการโรงแรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ดังนั้นการที่กองทุนมีการให้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้เช่าน าทรัพย์สินไปประกอบกอบกิจการ
โรงแรมและหากผู้เช่าตามสัญญาเช่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผู้เช่าไม่
สามารถช าระค่าเช่าได้ตามที่ก าหนดหรือค่าเช่าแปรผันที่ได้ไม่เป็นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อาจส่งผล
กระทบแก่ผลประกอบการของกองทุนได้ นอกจากนี้ โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย เพิ่งจะเริ่มเปิดด าเนินการ
ในปี 2550 นี้ จึงยังไม่มีผลการด าเนินงานในอดีต ท่ีเป็นประกันได้  

 
1.4 ความเสี่ยงจากการมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดยีว  

กองทุนรวมมีความเส่ียงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว ถ้าหากปัจจัยใดๆที่มีผลกระทบกับ
โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย นี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และผลประกอบการของกองทุนรวม ซึ่ง
ความเส่ียงดังกล่าวเป็นความเส่ียงที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียว (Single 
Asset) อย่างไรก็ดี ความเส่ียงดังกล่าวอาจจะลดลงถ้าหากในอนาคตหากกองทุนรวมภายใต้มติเห็นชอบ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถเพิ่มทุนได้และมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น  
 

1.5 ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัที่สงูขึ้น 
ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจาก สภาวะตลาดของการท่องเที่ยวในจั งหวัดภาคใต้  
การเพิ่มขึ้นของจ านวนโรงแรมในเกาะยาวน้อย กระบี่ พังงา หรือภูเก็ต การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวน
โรงแรมหรือท่ีพัก การท่ีมีจ านวนโรงแรมหรืออาคารท่ีพักอาศยัเพิ่มขึ้นจะส่งผลท าให้อุปทานเพิ่มขึ้นท าให้การ
แข่งขันในการจัดหาผู้เช่าห้องเพิ่มขึ้น  

 
1.6 ความเสีย่งจากการเปลี่ยนความนิยมในรูปแบบของโครงการ 

โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อยที่กองทุนรวมลงทุน อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของความ
นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีลักษณะมุ่งเน้นการเขา้ถึงธรรมชาติซึง่แตกต่างจากโครงการ
ทั่วไป ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีความนิยมในการเข้าพักในโครงการลักษณะนี้น้อยลง อาจมีผลกระทบต่อ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในโครงการ หากโครงการไม่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบ หรือ
ภาพลักษณ์ของโครงการได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
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1.7 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตกุารณ์สึนามิ อุบตัิภัย และการกอ่วินาศกรรม 
การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรม แม้จะมีโอกาส
เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม นอกจากจะสร้างความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว จะยังความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาใช้
บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตามกองทุนรวมได้ท าประกันภัยที่
ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์    
สึนามิ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมไว้ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
นอกจากนี้ การซ่อมแซมที่จ าเป็นใดๆ เพื่อแก้ไขความเสียหายของอสังหาริมทรัพย์อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและ
ต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจท าให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ในจนวันที่มีนัยส าคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
ซึ่งท าให้การด าเนินงานของกองทุนรวมหยุดชะงัก ดังนั้นเหตุการณ์ร้ายแรงและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
ต่ออสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทุนรวม 

อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมีความคุ้มครองและ
วงเงินประกันภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัยของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะการใช้งาน
สอดคล้องกับการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม       

 
2.ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนนิงานของกองทุนรวม 
ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการกองทุนรวมได้จัดให้มีการท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ 
อสังหาริมทรัพย์ นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) การประเมินของ   
ผู้ประเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดังกล่าวแม้กระท าโดยผู้มี
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเป็นการกระท าตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตาม ผู้ตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นรวมถึง
ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถประกันได้ว่า อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
ทุกประการ ทั้งนี้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของอสังหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถ
ตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็น
ข้อจ ากัดในการตรวจสอบของทั้งผู้ประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย และแม้จะมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่
อยู่ในสาระบบของส านักงานที่ดินที่อ าเภอเกาะยาวน้อยซึ่งเปิดให้สาธารณชนตรวจสอบได้ส าหรับที่ดินที่
เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการรับประกันว่าเอกสารสิทธิที่เกี่ยวข้องจะออกมาโดยถูกต้องหรือสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม กองทุนได้ให้โรงแรมป่าเกาะด าเนินการร้องขอไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าไม้ถาวรและเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ออกเดินสอบแนวเขตป่าไม้ดังกล่าว เพื่อยืนยัน
ว่าที่ดินท่ีกองทุนรวมจะลงทุนมิได้อยู่ภายใตแ้นวเขตป่าสงวน ป่าไม้ถาวรและเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งทางป่าเกาะ
ได้รับเอกสารยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าว และได้รับการตรวจสอบจากที่ปรึกษากฎหมายเรียบร้อยแล้ว และ
ที่ดินส่วนใหญ่ที่เป็นท่ีตั้งของโรงแรม ได้มีการออกโฉนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
นอกจากนั้นแล้ว อสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆ อาจจะมีการ ละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของทั้ง 
ผู้ประเมินราคา และที่ปรึกษากฎหมาย ไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดค่าใช้จ่าย
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หรือข้อผูกพันท่ีเกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าว  
 

2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานทางบัญช ี
 รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ หรือมี

การปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนื้อหาสาระที่จะมีการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานทางบัญชีไม่อาจ
คาดหมายได้ หรือมีการเปล่ียนแปลงกฏเกณฑ์ต่างๆ ของส านักงาน กลต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
การบันทึกบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ อีกทั้งไม่สามารถประกันได้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนี้มูลค่าทางบัญชีของ
กองทุนรวมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้ กองทุนรวมจะต้องด าเนินการให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีการเปล่ียนบริษัท
ประเมินค่าผู้ทรัพย์สินตามรายละเอียดที่ก าหนดในโครงการ   
 

2.2 ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของกองทุนรวม 
 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกก าหนดจากผลการด าเนินงาน โดยผลการด าเนินงานของ

กองทุนรวมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ความสามารถในการ
บริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอื่น การเปล่ียนแปลงของข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมซึ่งมีค่าเช่าแปรผันเป็นรายได้หลัก โดยค่าเช่าแปรผันดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เช่าในการ
ช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและใน
เวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนั้นความผันผวนของค่าเช่าแปรผัน
อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ ณ ท่ีนี้ หรือกองทุนรวม
จะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อ ๆ ไป 

 
2.3 ความเสี่ยงจากเงนิชดเชยที่ไดจ้ากการท าประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตามค่าเสียหาย

ที่เกดิขึน้จริง  
 ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดให้มีการท าประกันวินาศภัยที่ครอบคลุม

ความเส่ียงทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะเจรจาให้ผู้เช่าท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) โดยผู้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาเช่า โดยระบุให้กองทุน
เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้กองทุนรวมจะเจรจาให้ผู้เช่าจัดให้มีการท า
ประกันภัยบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ลงทุนอีกด้วย
อย่างไรก็ดีหากเกิดเหตุการณ์ที่มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือความเสียหายนั้น
เกินกว่าวงเงินท่ีครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือกองทุนไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตาม
กรมธรรม์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุน ท าให้รายได้ใน
อนาคตของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจได้รับความ
เสียหายทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ได้จากการประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายได้ไม่ทั้งหมด  
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นอกจากนี้ ความเส่ียงบางอย่างอาจไม่สามารถท าประกันภัยคุ้มครองได้ หรือค่าเบี้ยประกันอาจจะสูงมาก
จนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะท าการประกันเพื่อคุ้มครองความเส่ียงในกรณีดังกล่าว ในกรณีที่เกิด
ความเสียหายในส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าวงเงินประกัน 
หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ กองทุนรวมอาจจะต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้น ท าให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่เป็นตามประมาณการ 

 
2.4 ความเสี่ยงจากการที่ผลการด าเนนิงานที่แทจ้ริงและทรัพย์สนิของกองทนุรวมอาจแตกต่างจาก

ประมาณการที่ได้ระบุไว ้
รายงานทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดโครงการฉบับนี้ ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง 
(รวมถึงรายงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน แผนงานอื่น ๆ และวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
ส าหรับการด าเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ใดๆ) แต่เป็นการประมาณการและไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นจริงตามนั้น เช่น การประมาณการรายได้ 
ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายข้อซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ ซึ่งสมมติฐานเหล่านี้มี
ความไม่แน่นอนและอยู่เหนือการควบคมุของกองทุนรวมเช่น การลดลงของนักท่องเที่ยว และอัตราค่าเช่าท่ี
ลดลง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากส่ิงที่ได้
คาดการณ์ไว้ ณ ท่ีนี้ 
 
ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
กองทุนรวม นโยบายรัฐและอื่นๆ  ซึ่งเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัทจัดการใน
ปัจจุบัน และมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวและการประมาณการ
ดังกล่าวตั้งอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีความไม่แน่นอน โดยอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และเป็น
ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม หากสมมติฐานดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจริง การด าเนินการ
บางประการ ของกองทุนรวมย่อมไม่เป็นไปตามประมาณการที่ระบุไว้ และอาจส่งผลให้ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจริงกับการประมาณการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง หรือการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนอาจจะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากส่ิงที่ได้
คาดการณ์ไว้ ณ ท่ีนี้ 
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการได้ด าเนินการให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัดเป็นผู้สอบทานประมาณการผล
การด าเนินงานของกองทุนรวม และพิจารณาความสมเหตุผลของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ
ดังกล่าว 
 

2.5 ความเสี่ยงด้านภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกีย่วข้องในอนาคต 
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่กองทุน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือ
โอนกรรมสิทธิ์ในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนอาจต้องรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน และ
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อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่กองทุนจะต้องช าระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงในกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องภาษีจากผลการด าเนินงาน ในเรื่องภาระ
ภาษีอื่นๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ เกี่ยวกับภาระภาษีของเงินปันผลที่กองทุนรวมจ่ายให้แก่     
ผู้ถือหน่วย หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย 
และ/หรือค าส่ัง ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในอนาคต อันเป็นเหตุการณ์
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  อาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อมูลค่าตลาด
และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้  

 
2.6 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมือ่ตอ้งมกีารปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
 โดยปกติ โครงการโรงแรมและอาคารท่ีพักอาศัยลักษณะนี้แต่ละแห่งจะต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงให ้ 

ดูใหม่ ทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง โดยปกติการปรับปรุง หรือการซ่อมแซมบ ารุงรักษาประจ าปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีที่เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ การปรับปรุงเพื่อ
เปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารท่ีพักอาศัย ซึ่งปกติจะด าเนินการทุก ๆ 
5-7 ปี หรือเป็นการเปล่ียนงานระบบส าคัญของโครงการซึ่งปกติจะด าเนินการทุก ๆ 20 ปีโดยประมาณ การ
ปรับปรุงดังกล่าวจะด าเนินการเป็นส่วน ๆ เฉพาะพื้นที่ท่ีต้องการปรับปรุงเท่านั้น ดังนั้นผลกระทบต่อรายได้
ของกองทุนจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีการปรับปรุง หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับการรบกวนจากการ
ปรับปรุง 
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั้ง ผู้บริหารโครงการจะมีการวางแผนเพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุดและจะต้องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที่ได้รับทุกครั้งก่อน
ด าเนินการ นอกจากนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั้ง ผู้เช่ายังคงต้อง
ช าระค่าเช่าอัตราคงที่ให้แก่กองทุน เว้นแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เป็น
เหตุสุดวิสัย 
 

2.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาต 
ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีการต่ออายุทุกๆ 5 ปี  หากใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมของผู้เช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ หรือผู้เช่าไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วน หรือ ทั้งหมด) อาจจะท าให้มีผลกระทบในทางลบต่อผู้
เช่า กล่าวคือจะท าให้ผู้เช่าไม่สามารถประกอบกิจการด าเนินกิจการโรงแรม (บางส่วนหรือทั้งหมด) ต่อไป
ได้ และอาจท าให้ผู้เช่าไม่สามารถช าระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม และ/หรือท าให้รายได้ของกองทุนไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ และอาจเป็นผลให้ผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่าได้ 
ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ หรือ ข้อบังคับต่างๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการขอต่อใบอนุญาตอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตซึ่งอาจจะท าให้การขอต่ อ
ใบอนุญาตล่าช้า หรืออาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวกองทุนรวมอาจพิจารณา
ยกเลิกสัญญาเช่าโดยน าอาคารหรือบ้านพักบางส่วนหรือท้ังหมดในโครงการมาด าเนินการหาผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ ได้ เช่น อาคารที่พักอาศัยแบบเช่าระยะยาว หรือ สามารถน าอาคารหรือบ้านพักดังกล่าว
แยกขายเป็นหลังๆ ได้   
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2.8  ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการหาผู้เช่ารายใหม่เมือ่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง  

หากสัญญาเช่ามีผลส้ินสุดลง  และกองทุนรวมอยู่ในระหว่างด าเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ เพื่อเข้าท าสัญญา
เช่าฉบับใหม่กับกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ทันการส้ินสุดของสัญญาฉบับเก่า   

จะมีผลกระทบให้กองทุนขาดรายได้จากการให้เช่า ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการเช่า  นอกจากนี้  ราคาตลาด
ของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบหากผลประโยชน์ที่ได้ภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่แตกต่าง
ไปจากเดิม 

 
 2.9 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏบิัติตามสัญญาเช่าของผู้เชา่ 
            การท่ีผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและหน้าที่ภายใตสั้ญญาเช่าได้  ผู้เช่าอาจมีความเส่ียงในการท่ี

ขาดเงินทุนหมุนเวียน หรือ อาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในจ านวนที่เพียงพอตามที่ผู้บริหาร
โรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกับการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของผู้บริหารโรงแรม และอาจเป็นเหตุให้ผู้เช่า
ผิดสัญญาบริหารโรงแรม จะเป็นเหตุเลิกสัญญาและกองทุนจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเช่าได้ ทั้งนี้กองทุน
อาจจะต้องด าเนินการหาผู้เช่ารายใหม่     ถ้าหากกองทุนไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ภายในเวลาอันควร 
หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ในสัญญาเช่าฉบับใหม่โดยมีข้อก าหนดที่เป็นประโยชน์ต่อ
กองทุนได้ กระแสรายได้ของกองทุนอาจหยุดชะงกัหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อผลประกอบการของกองทุน 

 
2.10  ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาและ/หรือเจ้าของไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้บริหารโรงแรม 

การยกเลิกสัญญาระหว่างผู้บริหารโครงการกับผู้เช่าอาจเกิดขึ้นได้ หากผู้บริหารโครงการและ/หรือผู้เช่า 
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญานั้นๆ (หรือคู่สัญญาอาจจะตกลง
ยกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย) อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องหาผู้บริหารโครงการรายใหม่ถึงแม้
บริษัทจัดการเชื่อว่าผู้เช่าจะสามารถหาผู้บริหารโครงการรายใหม่แทนได้ในระยะเวลาอันควร เนื่องจากมี
ผู้บริหารโครงการมืออาชีพอยู่เป็นจ านวนมากทั่วโลก และน่าจะมีผู้บริหารโครงการรายอื่นหลายรายที่
ต้องการเข้ามาเป็นผู้บริหารโครงการนี้อันเนื่องมาจากคุณภาพและสถานที่ตั้งของโครงการ อย่างไรก็ดี ใน
ระหว่างที่เจรจาและติดต่อกับผู้บริหารโครงการรายใหม่นั้นกระแสรายได้ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือ
ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการของกองทุน  

 
2.11 ปัจจัยต่างๆที่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของกองทนุรวมอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ

จ่ายปันผลของกองทนุรวม 
 กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยจากก าไรสุทธิในแต่ละปีในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 ของก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใดหรือจากก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใดตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ดีรายได้ของ
กองทุนรวมนั้นมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการช าระ
ค่าเช่าของผู้เช่า รายได้อื่นท่ีกองทุนรวมจะได้รับ ความสามารถในการบริหารโครงการของผู้บริหารโครงการ 
ภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยอื่นที่อยู่นอกการควบคุมของกองทุนรวม หาก
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ และเป็นไปตามที่กองทุนรวมคาดการณ์
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ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ซึ่งกองทุน
รวมไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนรวมจะสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลได้  

 
2.12 ราคาของหนว่ยลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก  
 หน่วยลงทุนจะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง

อาจจะมีการซื้อขายในราคาที่ต่ ากว่าหรือสูงกว่าราคาที่เสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น 
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ความต้องการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน
ของนักลงทุนในตลาด เป็นต้น 

 
2.13 มูลค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมอาจมิได้เปน็มูลค่าที่แทจ้ริงซึ่งกองทนุรวมจะได้รับ หากมีการ

จ าหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทั้งหมด หรือมกีารเลิกกองทนุรวม 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่น้ี ได้ค านวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่า

ทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูลพื้นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับ
หากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปท้ังหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 
2.14 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง 
 เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาพ

คล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่ง
ปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่หน่วยลงทุนนี้จะขาดสภาพ
คล่องในการซื้อขายในตลาดรอง นอกจากนี้การที่กองทุนมีขนาดการจดทะเบียนที่ต่ ากว่า 2,000 ล้านบาท 
อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุน และราคาเสนอซื้อ-ราคาเสนอขายของหน่วย
ลงทุนของกองทุนอาจจะแตกต่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) อย่างมีนัยส าคัญ 

 
2.15  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการความไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ลงทุน 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่กองทุนรวมจะตัดสินใจลงทุนก่อนการลงทุนในทรัพย์สินในครั้งนี้ ผู้จัดการกองทุน
รวมร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย (ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้อ 17.3) และผู้ประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุน
รวมได้ท าการศึกษาข้อมูลของทรัพย์สินโดยละเอียด และได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการด าเนินการ
ตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินที่จะลงทุน (due diligence) โดยเฉพาะในการตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิ
ของที่ดินที่จะลงทุน รวมถึงการด าเนินการให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขอเอกสารยืนยันจากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพังงา ว่าที่ตั้งของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย มิได้ตั้งอยู่บนที่ดิน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตวนอุทยาน หรือเขตป่าไม้ถาวร 
อย่างไรก็ตาม การกระท าดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่าทรัพย์สินดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความ
บกพร่อง ทั้งนี้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของทรัพย์สิน อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจ
พบได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบทางเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากัดใน
การตรวจสอบของทั้งผู้จัดการกองทุนรวมและผู้ประเมินราคา นอกจากนี้ ทรัพย์สินชิ้นนั้นๆ อาจจะมีความไม่
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สมบูรณ์ ถูกต้องทางกฎหมายบางประการ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (due diligence) ของผู้จัดการกองทุนรวมและที่ปรึกษากฎหมายไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ในทาง
ปฏิบัติ  ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนรวมเกิดความเส่ียง ค่าใช้จ่ายหรือข้อผูกพันที่เกี่ ยวกับความไม่สมบูรณ์ 
ถูกต้องของทรัพย์สินดังกล่าว 
 

2.16   ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับ 
กองทุนจะได้รับค่าเช่าจากผู้เช่า 2  ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอัตราค่าเช่าคงที่ และอัตราค่าเช่าแปรผัน  ท าให้
ความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าของผู้เช่า ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนท่ีเป็นอัตราแปรผัน แม้อัตราคงที่ยังคงเป็นรายได้หลักของกองทุน 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่าย 
1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหนว่ยลงทุน  (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
 เพดาน 
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน ไม่มี 
1.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 
 

2. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหนว่ยลงทุน* (ตามที่จ่ายจริง) 
 เพดาน 
2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามทีจ่่ายจริง 
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน        ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของ

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีโอน 
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่                                     ไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ 
 

3. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม* (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หกัดว้ยมูลค่าหนี้สนิทั้งหมด            
   เว้นแตค่่าธรรมเนียมการจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วนัที่ค านวณ) 
 เพดาน 
3.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00%  
3.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.05%  
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.20%  
3.4 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ ไม่เกิน 3.00% 
3.5 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มี 
3.6 ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย การจดัการการจัดจ าหน่าย    
      และ/หรือการสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

 

3.6.1 ในการเสนอขายครัง้แรก ไม่เกิน 2.25% ของจ านวนเงินเท่าที่ได้จ าหน่ายและ
จัดสรรให้แก่  ผู้จองซื้อทั่วไป โดยจะไม่รวมส่วนที่ได้มี
การจ าหน่ายและจัดสรรให้แกเ่จา้ของอสังหาริมทรัพย์
ทีก่องทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

3.6.2 ในการเสนอขายครัง้ต่อไป ไม่เกิน 3.00% ของจ านวนเงินท่ีจ าหน่าย 
3.7 ค่าเบี้ยประกันภัย ไม่มี 
3.8 ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการลงทุน ไม่มี 
3.9 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย  
       3.9.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.00%  
       3.9.2 หลังการเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรก  ไม่เกิน 1.00%  
3.10 [ค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีมีมูลคา่มากกวา่ 0.01 % ของ nav] ไม่มี 
3.11 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง 
หมายเหตุ  
* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน 
ทั้งนี้ อัตราคา่ใช้จา่ยขา้งต้น อาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ 
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ข้อมูลที่ส าคัญ (เพิ่มเติม) 
 
1.ลักษณะทั่วไปของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 
- เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมปิด และอาจไม่ก าหนดอายุโครงการ ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งกองทุนรวมได้ จนกว่าจะมีการ
เลิกกองทุนรวมและมีการเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ลงทุนตามมูลค่าที่เหลืออยู่ ณ ขณะนั้น 
 
2.ลักษณะเฉพาะของการลงทนุของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภท freehold และ leasehold 
 

 กองทุนรวมที่ถือกรรมสิทธิใ์น
อสังหาริมทรัพย์ (free hold) 

 

กองทุนรวมที่ลงทุนในสิทธิการเชา่ 
(lease hold) 

1.กรรมสิทธิ ์
 
 

เป็นเจา้ของอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 

ไม่ได้เป็นเจา้ของอสงัหาริมทรัพยแ์ต่มีสิทธิ
ในการหาประโยชน์จากอสงัหารมิทรัพย์ 
ในช่วงที่ท าสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์
เท่านั้น 

2.มูลค่าของกองทุน 

 

 

อาจเพิม่ขึ้นหรือลดลงตามราคา
อสังหาริมทรัพย ์

ลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือน้อยลง 
ดังนั้น เมื่อเลิกกองทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับ
เงินคืน เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนอาจลดลงถึงศูนย์บาทได้ 

 
3.วิธีการซื้อขายหนว่ยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO)  
 
- เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งกองทุนรวมจะต้องน าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หน่วยลงทุนมีสภาพคล่อง ดังนั้น ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 
 
3.1 ผู้ลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้น 
 
3.2 ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามราคาตลาดที่ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อหรือขายของผู้ถือหน่วยขณะนั้นๆ ซึ่ง
อาจจะสูงหรือต่ ากว่าราคาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อมา หรือในบางช่วงเวลา หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่องได้ 
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ค าเตือนและข้อแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 
 

“กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด” 
 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน”  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และส านักงาน ก.ล.ต.” 
 
“ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน” 

 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน : 18 ตุลาคม 2556 


