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วันที่ 5 ตุลาคม 2563 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (“บลจ.ทหารไทย” ) ในฐานะบริษัทจัดการ

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (“กองทุนรวม”) ขอนำส่งรายงานประจำปี 2563 สำหรับ

รอบการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของกองทุนรวมมายัง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจของโรงแรมจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก  

ภาวการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

กองทุนรวมได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้เช่า เพื่อขอใช้สิทธิในการงดเว้นการชำระค่าเช่าคงที่เนื่องจากเกิด

เหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมโดยให้มีผลสำหรับการชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้น

ไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง 

 

 ถึงแม้ว่ากองทุนรวมยังคงได้รับทั้งค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผันในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา   

แต่จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้อัตราส่วนของรายได้จาก

การลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด มีการปรับตัวลดลงจากอัตราร้อยละ 6.03 

สำหรับงวดมิถุนายน 2562 มาอยู่ที่อัตราร้อยละ 4.91 สำหรับงวดมิถุนายน 2563 ในขณะที่อัตราส่วน

ของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวดนั้น มีการปรับตัวลดลงจากอัตราร้อยละ 

1.18 สำหรับงวด มิถุนายน 2562 มาอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.63 สำหรับงวดมิถุนายน 2563 เนื่องจาก  

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินและเงินลงทุนในทรัพย์สินของโรงแรมทรัพย์สินลดลง  

จากปีก่อนหน้า 

 

 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ (กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน) สำหรับผลประกอบการงวด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 102,577,216 บาท ลดลงจากรายได้

จากการลงทุนสุทธิของปีก่อนหน้าจำนวน 142,160,117 บาท คิดเป็นการลดลงในอัตรา 27.8% 

เนื่องจากกองทุนมีรายได้รวมที่ได้รับจากค่าเช่า และดอกเบี้ยรับลดลง โดยรายได้รวมของกองทุนในปี 

2563 เท่ากับ 115,760,017 บาท ลดลงจากรายได้รวมของปีก่อนหน้าที่ 169,979,059 บาท คิดเป็น  



การลดลงในอัตรา 31.08% สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 

2563 กองทุนรวมได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลรวม 1 ครั้ง ที่อัตรา 0.1600 บาทต่อหน่วย หรือ  

คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.65 ของกำไรสุทธิ 

 

 บลจ.ทหารไทย จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนอย่างเต็มที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุด

ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วย และขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ

ลงทุน กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 

 

 

 

 คณะผู้จัดการกองทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

 



รายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 1

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน 

1. สาระสำคัญของกองทุน 

1.1 ข้อมูลที่สำคัญของกองทุน 

 ชื่อกองทุน : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (Luxury Real   

  Estate Investment Fund : LUXF) 

 ประเภทกองทุน  : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ระบุเฉพาะเจาะจง โดยมีการ  

  กำหนดอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อหรือเช่าเป็นการแน่นอน ที่  

  มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไป ประเภทไม่รับ  

  ซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยื่นคำขอต่อ  

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหน่วยลงทุน  

  เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 จำนวนเงินทุนของโครงการ  : 1,965,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าล้านบาท) 

 อายุกองทุน  : ไม่กำหนดอายุกองทุน 

 ชื่อบริษัทจัดการ  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์  : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 

1.2 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินหลัก ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ลักษณะการลงทุน ลักษณะการ

ลงทุน ราคาที่ลงทุน ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ วันที่มีการประเมินมูลค่า ราคาที่ได้

จากรายงานประเมินมูลค่า 
 

 ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 

 ชื่อกองทุน : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (Luxury Real   

  Estate Investment Fund : LUXF) 

 เงินทุนจดทะเบียน : 1,965 ล้านบาท (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าล้านบาท) 

 มูลค่าที่ตราไว้ต่อ : 10.00 บาท 

 หน่วยลงทุน ณ วันที่เริ่มลงทุน 

 มูลค่าที่ตราไว้ ณ วันที่ : 10.00 บาท 

 30 มิถุนายน 2563 

 บริษัทจัดการกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

 ทรัพย์สินหลักของกองทุน : โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ 5   

  ถนนบ้านป่าทราย-บ้านท่าเขา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอ  

  เกาะยาว จังหวัดพังงา 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน : 1,808,808,188.28 บาท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  

 (วันสิ้นรอบปีบัญชี) 



รายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 2

 จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด : 196,500,000 หน่วยลงทุน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  

 (วันสิ้นรอบปีบัญชี) 

 ลักษณะการลงทุน : กองทุนรวมได้ลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ ใน  

  อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้  

  ประโยชน์ในโครงการซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย และทรัพย์สิน  

  อื่นในโครงการดังกล่าวมาจากบริษัท โรงแรม ป่าเกาะ   

  จำกัด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

 ราคาเงินลงทุนตั้งต้น : 1,958,000,000 บาท 

 ลักษณะการจัดการ : กองทุนรวมได้จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์โดย 

 ผลประโยชน์  การให้เช่าแก่ผู้เช่าได้แก่ บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี่   

  ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบ  

  กิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พักโครงการซิกส์เซ้นส์   

  ยาวน้อย มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยคู่สัญญาแต่ละ  

  ฝ่ายมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี เป็น  

  จำนวน 4 ครั้ง 

 วันที่มีการประเมินมูลค่า : 25 มิถุนายน 2563 

 ราคาที่ได้จากรายงาน : 1,728,000,000 (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) 

 ประเมินมูลค่า 

 วิธีการประเมินราคาที่ : วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) 

 ผู้ประเมินเลือกใช้  ระยะเวลาประเมินกระแสเงินสด 10 ปี 

 ผู้ประเมินราคา : บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 
 

1.3 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจัดหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

 กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย โดยกองทุนรวม

ได้ลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้

ประโยชน์ในโครงการซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย และทรัพย์สินอื่นในโครงการดังกล่าวมาจาก

บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ราคาเงินลงทุน  

ตั้งต้น คือ 1,958,000,000 บาท กองทุนรวมได้จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์  

ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่ผู้ เช่าได้แก่ บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี่ ฮอสพิทัลลิตี   

(ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม และ/หรืออาคารที่พักโครงการ

ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่ออายุ

สัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี เป็นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
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สัญญาเช่า สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสังหาริมทรัพย์ มีกำหนด 3 ปี   

นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยมีการให้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า  

ออกอีกคราวละ 3 ปี เป็นจำนวน 4 ครั้ง 

พื้นที่ทั้งหมดของ เนื้อที่ดินประมาณ 79 ไร่ 3 งาน 66.2 ตารางวา 

โครงการ 

ลักษณะของอาคาร • ใช้เป็นวิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวจำนวน 56 หลัง 

โครงการซิกส์เซ้นส์ • ส่วนที่เป็นอาคารสนับสนุนและพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องอาหาร 

ยาวน้อย  ห้องสปา ห้องซาวด์น่า ห้องออกกำลังกาย สนามเทนนิส   

 ห้องสมุด อาคารบริหาร และ อาคารสำนักงาน 

 • ส่วนที่เป็นบ้านพักคนงานจำนวน 10 หลัง 

ทรัพย์สินอื่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความ

สะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่พัก และเฟอร์นิเจอร์และ

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับใช้ในพื้นที่สนับสนุนและ

พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 
 

 การต่อสัญญาเช่าทรัพย์สิน 

 กองทุนรวมลงทุนได้จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนโดยการ  

ให้เช่าทรัพย์สินซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาเช่ากับผู้เช่าได้แก่ บริษัท   

ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี่ ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่ดินพร้อม  

สิ่งปลูกสร้างและสังหาริมทรัพย์ มีกำหนดอายุสัญญา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 

ทั้งนี้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสัญญาเช่าได้เป็นจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี โดยทุกๆ 

คราวของการต่อสัญญาเช่า กองทุนในฐานะของผู้ให้เช่ามีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่า

ให้แก่ผู้เช่าหากรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำเฉลี่ยต่อปีของกองทุนรวมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยที่

ผ่านมากองทุนรวมได้รับรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำเฉลี่ยต่อปีจากผู้เช่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในสัญญาเช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนรวมได้มีการต่อระยะเวลาการเช่าครั้งแรกในเดือน

มิถุนายน 2558 และได้ต่อสัญญาเช่าครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งนี้ในปัจจุบันอยู่ใน

ช่วงระยะเวลาสัญญาเช่าปีที่ 8 ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าว 
 

1.4 ข้อมูลการรับประกันรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ : ไม่มี 
 

1.5 สรุปเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญที่กระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนในปีท่ีผ่านมา 
 

 กองทุนรวมได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้เช่า เพื่อขอใช้สิทธิในการงดเว้นการชำระค่าเช่าคงที่

เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมโดยให้มีผลสำหรับการชำระค่าเช่าตั้งแต่

เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 

2563 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลจะได้ประกาศนโยบายผ่อนปรนมาตรการการเฝ้าระวัง
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การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) แต่ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจาก

ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ จึงทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังไม่

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นธุรกิจของโรงแรมจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก

ภาวการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่าง

ประเทศ 
 

 บริษัทจัดการจึงได้หารือร่วมกับเอสแอลเอช (ผู้เช่าทรัพย์สิน) เพื่อพิจารณาถึงแนวทางใน

การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการเช่าโรงแรมและกองทุนรวม จากการหารือดังกล่าวได้

กำหนดแนวทางในเบื้องต้นโดยให้เอสแอลเอชเริ่มดำเนินกิจการโรงแรมตั้งแต่ปลายเดือน

กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งโรงแรมได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ แต่อย่างไรก็ดี รายได้ของโรงแรมก็ยังต่ำกว่าสถานการณ์ปกติมาก โดยรายได้ที่

เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอาจเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน

กิจการโรงแรม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาโรงแรมเท่านั้น นอกจากนี้

เหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมยังคงมีผลใช้บังคับ กองทุนรวมจึงยังไม่ได้รับค่าเช่าคงที่

ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าโรงแรม ทั้งนี้ กองทุนรวมจะติดตามสถานการณ์ของ

เหตุสุดวิสัย และดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะต่อไป 
 

1.6 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน : ไม่มี 
 

1.7 ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี 
 

ตารางข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง  
 ปีที่ดำเนินงาน 2562 2561 2560 2559 2558 

  1 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2561 - 1 ก.ค.2560 - 1 ก.ค. 2559 - 1 ก.ค. 2558 - 

  30 มิ.ย 2563 30 มิ.ย 2562  30 มิ.ย 2561  30 มิ.ย 2560  30 มิ.ย 2559  
เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) 0.1600* 0.6600 0.6100 0.5450 0.4760 

อัตราร้อยละเมื่อเทียบกับราคา 1.60%* 6.60% 6.10% 5.45% 4.76% 

 เสนอขายครั้งแรก (%) 

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ 30.65%* 91.23% 91.40% 91.79% 91.56% 

 กำไรสุทธิ (%) 
 

* กองทุนรวมได้บันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 434.88 ล้านบาท 

ในงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

จริงซึ่งเป็นผลจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (ใน

ระยะเวลาเดียวกันของงวดปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า) จากผลประกอบการดังกล่าวทำให้กองทุนรวมไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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1.8 ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และค่า

ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ระบุจำนวนเงินและ

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายปี 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 

สำหรับรอบปีบัญชี 2562/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 

 (Fund’s Direct Expenses) ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 

  จำนวนเงิน ร้อยละของ 

  หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4,796.33 0.2120 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 719.44 0.0318 

ค่านายทะเบียน 2,398.16 0.1060 

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพบัญชี 305.80 0.0135 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (ปรึกษากฎหมาย) 264.38 0.0117 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สิน 3,786.41 0.1673 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 351.32 0.0155 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 560.96 0.0248  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1 13,182.80 0.5826 

 
หมายเหตุ 1 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

 2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30   

  มิถุนายน 2563 เท่ากับ 2,262,609,165.35 บาท 
 

1.9 การวิเคราะห์และคำอธิบายของผู้จัดการกองทุนถึงการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ของกองทุนในช่วงปีที่ผ่านมา โดยให้ระบุเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 
 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลอย่างต่อ

เนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลจะได้ประกาศนโยบายผ่อนปรน

มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) แต่ยังไม่อนุญาต

ให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ จึงทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวจาก

ต่างประเทศยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นธุรกิจของโรงแรมจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้

รับผลกระทบจากภาวการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมเป็นกลุ่มนักท่อง

เที่ยวจากต่างประเทศ โดยจังหวัดภูเก็ตปิดน่านฟ้าระหว่างประเทศตั้งแต่ในวันที่ 30 
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มีนาคม พ.ศ. 2563 และเที่ยวบินทั้งหมดถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563   

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังกล่าวทำให้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่าง

มาก หากดูจากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562 นั้นจังหวัดภูเก็ตมีผู้โดยสารขาเข้า

ประมาณ 9 ล้านคน ซึ่งผู้โดยสารประมาณ 60% หรือ 5.3 ล้านคนเป็นผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศ ในขณะที่ครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2563 นั้นจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลง 

60% จาก 2.7 ล้านคนในครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2562 เหลือประมาณ 1 ล้านคน ผู้โดยสาร

ในประเทศลดลงเช่นเดียวกันจาก 1.9 ล้านคนในครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2562 เหลือ 746,000 

คนในครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้เปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศ  

ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีสายการบินที่ให้บริการ 5 สายการบิน ได้แก่   

ไทยสมายล์ แอร์เอเชียไทย ไลอ้อนแอร์ นกแอร์และไทยเวียตเจ็ท ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวบนเกาะจึงขึ้นอยู่กับความต้องการภายในประเทศ 
 

 บริษัทจัดการจึงได้หารือร่วมกับเอสแอลเอช (ผู้เช่าทรัพย์สิน) เพื่อพิจารณาถึงแนวทางใน

การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการเช่าโรงแรมและกองทุนรวม จากการหารือดังกล่าวได้

กำหนดแนวทางในเบื้องต้นโดยให้เอสแอลเอชเริ่มดำเนินกิจการโรงแรมตั้งแต่ปลายเดือน

กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งโรงแรมได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ แต่อย่างไรก็ดี รายได้ของโรงแรมก็ยังต่ำกว่าสถานการณ์ปกติมาก โดยรายได้ที่

เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอาจเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน

กิจการโรงแรม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาโรงแรมเท่านั้น นอกจากนี้

เหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมยังคงมีผลใช้บังคับ กองทุนรวมจึงยังไม่ได้รับค่าเช่าคงที่

ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าโรงแรม ทั้งนี้ กองทุนรวมจะติดตามสถานการณ์ของ

เหตุสุดวิสัย และดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะต่อไป 
 

 ถึงแม้ว่ากองทุนรวมยังคงได้รับทั้งค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผันในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้อัตราส่วนของราย

ได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด มีการปรับตัวลดลงจากอัตรา

ร้อยละ 6.03 สำหรับงวดมิถุนายน 2562 มาอยู่ที่อัตราร้อยละ 4.91 สำหรับงวดมิถุนายน 

2563 ในขณะที่อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 

นั้น มีการปรับตัวลดลง จากอัตราร้อยละ 1.18 สำหรับงวดมิถุนายน 2562 มาอยู่ที่อัตรา

ร้อยละ 0.63 สำหรับงวดมิถุนายน 2563 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์

สินและเงินลงทุนในทรัพย์สินของโรงแรมทรัพย์สินลดลงจากปีก่อนหน้า 
 

 สำหรับในรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 2563 ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่

โครงการซิกซ์เซ้นท์ ยาวน้อย ได้ใช้ในการประกอบกิจการมานาน กองทุนรวมได้ดำเนินงาน



รายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 7

ต่อเนื่องในแผนการปรับปรุงทรัพย์สินหลักครั้งใหญ่ (Major Renovation) จากปี 2562 

กองทุนรวมได้ดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวมให้อยู่ใน

สภาพที่ดี สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการของโรงแรม และเพื่อให้โรงแรมไม่มีภาพ

ลักษณ์ของโรงแรมเก่าที่ได้เปิดดำเนินการมากกว่า 10 ปี โดยงบประมาณที่สำรองไว้

สำหรับแผนการปรับปรุงในปี 2563 นี้ ประมาณ 29,260,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสน

หกหมื่นบาท) โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินประมาณ 

3,790,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท) และเงินลงทุนในทรัพย์สินของโรงแรมที่

ใช้ในการสนับสนุนการประกอบกิจการของโรงแรม ประมาณ 25,470,000 บาท (ยี่สิบห้า

ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) 
 

 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน ประมาณ 3,790,000 บาท (สามล้านเจ็ด

แสนเก้าหมื่นบาท) ประกอบไปด้วยการดำเนินการต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ การดำเนินการเปลี่ยน

กระเบื้องสระว่ายน้ำ และ กระเบี้องในห้องอาบน้ำ ของวิลล่าเพิ่ม อีกจำนวน 17 หลัง 
 

 ส่วนในเงินลงทุนในทรัพย์สินที่ ใช้ ในการสนับสนุนการประกอบกิจการของโรงแรม

ประมาณ 25,470,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) ประกอบไปด้วย การลงทุน

ปรับปรุง Hill Top Reserve ส่วนเพิ่มเติม ในส่วนของการขยายห้องครัว การปรับปรุง

อาคารเดิมเป็นร้านอาหาร การปรับปรุงบาร์เครื่องดื่ม การเพิ่มเติมส่วนของห้องน้ำส่วน

กลาง การปรับปรุงในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง The Hill Top Reserve ให้มีรูปลักษณ์ที่

ทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าพักของ

โรงแรม ทั้งนี้ ในปี 2563 พื้นที่ในส่วนของ The Hill Top Reserve ที่ได้ปรับปรุงใหม่   

ได้ประยุกต์มาใช้เป็นส่วนห้องอาหารหลักของโรงแรมที่เปิดให้บริการบางส่วน การที่

โรงแรมเปิดบริการบางส่วน โดยการปิดอาคารที่พักและปิดห้องอาหารส่วนอื่นนั้น ทำให้

โรงแรมสามารถปรับตัวลดขนาดของการดำเนินการของโรงแรมให้สอดคล้องกับการหด

ตัวลงของขนาดของตลาดและความต้องการที่ลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติอันเป็นผล  

สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยประกาศปิดพรมแดน และไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เข้ามาในประเทศ เพราะรัฐบาลต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การที่

โรงแรมสามารถให้ใช้ The Hill Top Reserve มาใช้ให้บริการในส่วนของสระว่ายน้ำ   

และห้องอาหารส่วนกลาง ทำให้โรงแรมสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของโรงแรมได้ 

ในช่วงที่โรงแรมเปิดให้บริการเพียงบางส่วน 
 

1.10 การลงทุนทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท และกองทุนไม่สามารถถือหุ้นและมีสิทธิ

ออกเสียงในบริษัทดังกล่าวได้ในสัดส่วนร้อยละ 99 ให้อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถลงทุนใน

สัดส่วนร้อยละ 99 และประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจาการที่กองทุนต้องเข้าลงทุนในสัดส่วน

ดังกล่าว : ไม่มี 
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2. ความเสี่ยงที่สำคัญของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัยมหภาคอื่นๆ 

 โครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทั้งใน

และต่างประเทศ เนื่องจากผู้เข้าพักจะเป็นทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยและ  

นักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ โรงแรมอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจาก

ปัจจัยมหภาคอื่นๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ การเพิ่มค่าเงินบาท มุมมองในทางลบของชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเทศไทย  

ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม หรือ

การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนก 

หรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศ

ไทยในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาล

ซึ่งอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อการดำเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดำเนิน

กิจการ และการเติบโตของกองทุนรวม 
 

2.2 ความเสี่ยงทางการเมือง 

 ในกรณีที่เกิดผลกระทบทางด้านการเมืองอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง 

รวมถึงนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและ  

การท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด  

ผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงานของโครงการ ซิกเซ้นส์ ยาวน้อย สภาวะทางการเงิน

และผลการดำเนินงานของกิจการของผู้เช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมด้วย 
 

2.3 ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการโรงแรม 

 การประกอบธุรกิจโรงแรมนับเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบ

กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจศูนย์การค้า อาคารสำนักงานให้เช่า 

เป็นต้น เนื่องจากการประกอบกิจการโรงแรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน รวม

ถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้น การที่กองทุนมีการให้เช่าทรัพย์สิน

ของกองทุนรวมเพื่อให้ผู้เช่านำทรัพย์สินไปประกอบกิจการโรงแรม และหากผู้เช่าตาม

สัญญาเช่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผู้เช่าไม่สามารถ

ชำระค่าเช่าได้ตามที่กำหนด หรือค่าเช่าแปรผันที่ได้ไม่เป็นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้อาจ

ส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทุนรวมได้ 
 

2.4 ความเสี่ยงจากการมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว 

 กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว ถ้าหากปัจจัยใดๆ 

ที่มีผลกระทบกับโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย นี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และ
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ผลประกอบการของกองทุนรวม ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกองทุน

รวมอื่นที่ลงทุนในทรัพย์สินเพียงแห่งเดียว (Single Asset) 
 

2.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของการท่องเที่ยวใน

จังหวัดภาคใต้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงแรมในเกาะยาวน้อย กระบี่ พังงา หรือภูเก็ต 

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโรงแรมหรือที่พัก การที่มีจำนวนโรงแรมหรืออาคารที่พักอาศัย

เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้อุปทานเพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันในการจัดหาผู้เช่าห้องเพิ่มขึ้น 
 

2.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนความนิยมในรูปแบบของโครงการ 

 โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ที่กองทุนรวมลงทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของความนิยมนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีลักษณะมุ่งเน้นการเข้า

ถึงธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากโครงการทั่วไป ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีความนิยมในการเข้า

พักในโครงการลักษณะนี้น้อยลงอาจมีผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการใน

โครงการ หากโครงการไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือภาพลักษณ์โครงการ

ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 

2.7 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อ

วินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อ

วินาศกรรม แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์

ของกองทุนรวม นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว อาจก่อ

ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาใช้บริการในโครงการของ  

กองทุนรวม 
 

 นอกจากนี้ การซ่อมแซมที่จำเป็นใดๆ เพื่อแก้ไขความเสียหายของอสังหาริมทรัพย์อาจมี  

คา่ใชจ้า่ยสงูและตอ้งใชเ้วลานาน รวมถงึอาจทำใหก้องทนุรวมสญูเสยีรายไดจ้ากการหยดุชะงกั

ของโรงแรม ดังนั้นเหตุการณ์ร้ายแรงและ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออสังหาริมทรัพย ์

อาจสง่ผลกระทบอยา่งมนียัสำคญัตอ่ผลการดำเนนิงาน และสถานะทางการเงนิของกองทนุรวม 
 

 อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ และทำประกันภัยที่

ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว 

หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมไว้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ของกอง

ทุนรวมโดยมีความคุ้มครองและวงเงินประกันภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัย

ของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะการใช้งานสอดคล้องกับการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์

ของกองทุนรวม 
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2.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานทางบัญชี 

 รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชี

ฉบับใหม่ หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนื้อหาสาระที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน

มาตรฐานทางบัญชีที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ

สำนักงาน กลต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบันทึกทางบัญชีของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวได้ อีกทั้งไม่สามารถประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนี้ 

มูลค่าทางบัญชีของกองทุนรวมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของ  

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กองทุนรวมจะต้องดำเนินการให้มี  

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้ประเมินค่าทรัพย์สินตาม  

รายละเอียดที่กำหนดในโครงการ 
 

2.9 ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกกำหนดจากผลการดำเนินงาน โดยผลการ

ดำเนินงานของกองทุนรวมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและ  

ต่างประเทศ การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอื่น การเปลี่ยนแปลง

ของข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การจ่ายเงินปันผล

ของกองทุนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยค่าเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของผู้เช่าในการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และความสามารถของกองทุน

รวมในการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและในเวลาอันควรตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้าง

ต้นเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนั้น ความผันผวนของค่าเช่าแปรผันอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมี

ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ ณ ที่นี้ หรือกองทุนรวมอาจ

จะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อๆ ไป 
 

2.10 ความเสี่ยงจากเงินชดเชยที่ได้จากการทำประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตาม  

ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

 ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดให้มีการทำประกันวินาศ

ภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะเจรจาให้ผู้เช่าทำประกัน

ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยผู้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดตลอดระยะเวลาเช่า โดยระบุให้กองทุนเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 

นอกจากนี้ กองทุนรวมจะเจรจาให้ผู้เช่าจัดให้มีการทำประกันภัยต่อบุคคลภายนอกที่อาจ  

ได้รับความเสียหายจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ลงทุนอีกด้วย 
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 อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ที่มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือ

ความเสียหายนั้นเกินกว่าวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือกองทุนไม่

สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบใน

ทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุน ทำให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่

เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดังกล่าวของกองทุนรวมอาจได้รับความเสียหายทางการ

เงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ได้จากการประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายได้ไม่ครบถ้วน 
 

 นอกจากนี้ ความเสี่ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทำประกันภัยคุ้มครองได้ หรือค่าเบี้ยประกัน

อาจสูงมากจนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะทำการประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงใน

กรณีดังกล่าว ในกรณีที่เกิดความเสียหายในส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสีย

หายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าวงเงินประกัน หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้

อย่างครบถ้วนตามกรมธรรม์ กองทุนรวมอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทำให้รายได้

ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่เป็นตามประมาณการ 
 

2.11 ความเสี่ยงด้านภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

 ในการขาย โอน หรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ 

(ในกรณีที่กองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระทางภาษีและ  

ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อ ขาย หรือโอนกรรมสิทธิในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย ์

ซึ่งกองทุนอาจต้องรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน และอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่

กองทุนจะต้องชำระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจมีการ

เปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องภาษีจากผลการดำเนินงาน ภาระภาษีอื่นๆ 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือภาระภาษีของเงินปันผลที่กองทุนรวมจ่ายให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ 

บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ

ตามกฎหมายในอนาคต อันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อผลประกอบการและมูลค่าหน่วยลงทุนของ  

กองทุนรวมได้ 
 

2.12 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

 โดยปกติแล้วโครงการโรงแรมและอาคารที่พักอาศัยลักษณะนี้แต่ละแห่งจะต้องมีการ

ซ่อมแซมและปรับปรุงให้ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลูกค้า

อยู่เสมอ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติการปรับปรุงหรือ

ซ่อมแซมบำรุงรักษาประจำปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 

ยกเว้นในกรณีที่เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ การปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์
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ภายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารที่พักอาศัย ซึ่งปกติจะดำเนินการทุก 5-7 ปี 

หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบสำคัญๆ ของโครงการซึ่งปกติจะดำเนินการทุก 20 ปี โดย

ประมาณการปรับปรุงดังกล่าวจะดำเนินการเป็นส่วนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุง

เท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีการ

ปรับปรุง หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับการรบกวนจากการปรับปรุง 
 

 อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั้ง ผู้บริหารโครงการจะมีการวางแผน

เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุดและจะต้องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผล

ตอบแทนที่ได้รับทุกครั้งก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่มีการปรับปรุง

ซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั้ง ผู้เช่ายังคงต้องชำระค่าเช่าอัตราคงที่ให้แก่กองทุน เว้นแต่การ

ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย 
 

2.13 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาต 

 ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีการต่ออายุทุก 5 ปี หาก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของผู้เช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ หรือผู้เช่าไม่

สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วนหรือทั้งหมด) 

อาจจะทำให้มีผลกระทบในทางลบต่อผู้เช่า กล่าวคือจะทำให้ผู้เช่าไม่สามารถประกอบ

กิจการดำเนินการโรงแรม (บางส่วนหรือทั้งหมด) ต่อไปได้ และอาจทำให้ผู้เช่าไม่สามารถ

ชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม และ/หรือทำให้รายได้ของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 

และอาจเป็นผลให้ผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่าได้ ทั้งนี้ 

กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องกับการขอต่อใบอนุญาตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซึ่งอาจจะ

ทำให้การขอต่อใบอนุญาตล่าช้าหรืออาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว

กองทุนรวมอาจพิจารณายกเลิกสัญญาเช่าโดยนำอาคาร หรือบ้านพักบางส่วนหรือทั้งหมด

ในโครงการมาดำเนินการหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ แทน เช่น อาคารที่พักอาศัยแบบ

เช่าระยะยาวหรือสามารถนำอาคารหรือบ้านพักดังกล่าวแยกขายเป็นหลังๆ ได้ 
 

2.14 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการหาผู้เช่ารายใหม่เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

 หากสัญญาเช่ามีผลสิ้นสุดลงและกองทุนรวมอยู่ในระหว่างดำเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ เพื่อ

เข้าทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กับกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ทัน

การสิ้นสุดของสัญญาฉบับเก่าจะมีผลกระทบให้กองทุนขาดรายได้จากการให้เช่าในช่วง

เวลาที่ยังไม่มีการเช่า นอกจากนี้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจได้รับผล

กระทบหากผลประโยชน์ที่ได้ภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่แตกต่างไปจากเดิม 
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2.15 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าของผู้เช่า 

 การที่ผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่าได้ ผู้เช่าอาจมีความ

เสี่ยงในการขาดเงินทุนหมุนเวียนหรืออาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในจำนวนที่

เพียงพอตามที่ผู้บริหารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกับการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของ  

ผู้บริหารโรงแรม และอาจเป็นเหตุให้ผู้เช่าผิดสัญญาการบริหารโรงแรม จะเป็นเหตุเลิก

สัญญาและกองทุนจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเช่าได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะดำเนินการหาผู้เช่า

รายใหม่ ถ้าหากกองทุนไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ภายในเวลาอันควรหรือไม่สามารถ

เจรจาตกลงกับคู่สัญญาเช่าฉบับใหม่ โดยมีข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนได้ กระแส

รายได้ของกองทุนอาจชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ

ผลประกอบการของกองทุน 
 

2.16 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาและ/หรือผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้บริหารโรงแรม 

 การยกเลิกสัญญาระหว่างผู้บริหารโครงการกับผู้เช่าอาจเกิดขึ้นได้ หากผู้บริหารโครงการ

และ/หรือผู้เช่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญา

นั้นๆ (หรือคู่สัญญาอาจตกลงยกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย) อันเป็นเหตุ  

ให้ผู้เช่าต้องหาผู้บริหารโครงการรายใหม่ ถึงแม้บริษัทจัดการเชื่อว่าผู้เช่าจะสามารถหา  

ผู้บริหารโครงการรายใหม่แทนได้ในระยะเวลาอันควรเนื่องจากมีผู้บริหารโครงการมือ

อาชีพอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลก และน่าจะมีผู้บริหารโครงการรายอื่นหลายรายที่ต้องการ

เข้ามาเป็นผู้บริหารโครงการนี้อันเนื่องมาจากคุณภาพและสถานที่ตั้งของโครงการ อย่างไร

ก็ดี ในระหว่างที่เจรจาและติดต่อกับผู้บริหารโครงการรายใหม่นั้นกระแสรายได้ของกองทุน

อาจชะงัก หรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการ

ของกองทุน 
 

2.17 ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

 กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสุทธิในแต่ละปี  

ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปีหรือจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง 

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน   

2 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ดี รายได้ของกองทุนรวมนั้นมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   

ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่า รายได้อื่นที่กองทุน

รวมจะได้รับ ความสามารถในการบริหารโครงการของผู้บริหารโครงการ ภาวะเศรษฐกิจ 

และการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยอื่นที่อยู่นอกการควบคุมของกองทุนรวม 

หากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ และเป็นไปตามที่
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กองทุนรวมคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและความสามารถในการจ่าย

เงินปันผลของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนรวมจะสามารถ

จ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลได้ 
 

2.18 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหาก

มีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ได้คำนวณโดยใช้ข้อมูลจาก

รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูลพื้นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็น

มูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมี

การเลิกกองทุนรวม 
 

2.19 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง 

 เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการ

ซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปริมาณ

ความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย 

(Bid-Offer) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาวะ

การซื้อขายหลักทรัพย์ ปริมาณความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หน่วย

ลงทุนนี้จะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรอง นอกจากนี้ การที่กองทุนมีขนาดการ

จดทะเบียนที่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วย

ลงทุน และราคาเสนอซื้อ-ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะแตกต่างจาก

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV) อย่างมีนัยสำคัญ 
 

2.20 ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับ 

 กองทุนจะได้รับค่าเช่าจากผู้เช่า 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอัตราค่าเช่าคงที่ และอัตราค่าเช่า

แปรผัน ทำให้ความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าของผู้เช่า ส่งผล

กระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นอัตราค่าเช่า

แปรผัน ถึงแม้ว่าอัตราค่าเช่าคงที่ยังคงเป็นรายได้หลักของกองทุนก็ตาม 
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ส่วนที่ 2 การดำเนินกิจการของกองทุน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อกองทุน : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่  

   (Luxury Real Estate Investment Fund : LUXF) 

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ระบุเฉพาะเจาะจง โดยมีการกำหนด  

  อสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อหรือเช่าเป็นการแน่นอน ที่มีการเสนอขายหน่วย  

  ลงทุนเป็นการทั่วไป ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ  

  จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้รับหน่วยลงทุน  

  เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

จำนวนเงินทุนของ : 1,965,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าล้านบาท) 

โครงการ 

อายุกองทุน : ไม่กำหนดอายุกองทุน 

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

2.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของกองทุน 

 กองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมระดับ Luxury และมีวิสัย

ทัศน์ที่บริหารทรัพย์สินของกองทุนให้สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ดีที่สุด รวมไปถึงการ

ดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพทรัพย์สินของกองทุนให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ ทั้งนี้

กองทุนมีเป้าหมายจะเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลประโยชน์ใน

รูปของเงินปันผล โดยกองทุนมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อ

เนื่องในระยะยาว นอกจากนี้การดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพของทรัพย์สินจะเป็นการ

ช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนในระยะยาว 
 

 เป้าหมายหลักของบริษัทจัดการในการบริหารจัดการกองทุน คือการจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินในรูปของรายได้จากการปล่อยเช่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งในรูปของรายได้

ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

อย่างสม่ำเสมอ 
 

 โดยรายได้หลักของกองทุนจะมาจากการให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี 

ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด (“เอสแอลเอช”) โดย เอสแอลเอชจะเช่าทรัพย์สินจาก

กองทุนเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรม ซิกเซ้นส์ ยาวน้อย โดยได้เข้าทำสัญญาเช่า
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กับกองทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสัญญาอีกครั้งละ 3 ปีไปอีก 

4 ครั้ง โดยเอสแอลเอชจะชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนเป็นรายเดือนโดยค่าเช่าจะแบ่งเป็น   

2 ส่วน คือ ค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผัน โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดและ

เงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ได้ตกลงกัน 
 

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

 ในรอบปีบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมไม่มีการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์อื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการที่ส่งผลกระทบต่อ

การบริหารจัดการกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
 

2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุน 

(1) แผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
 

* บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี่ ฮอสพิทัลลิที (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

(2) ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยรายใหญ่ 

 การดำเนินธุรกิจหลักของกองทุน มิได้มีความสัมพันธ์ หรือ เกี่ยวข้องกับการดำเนิน

ธุรกิจอื่นของผู้ถือหน่วยรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ 

 

2.4 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน 

2.4.1 รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 รายละเอียดทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินตามราคายุติธรรม และ

มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ ณ 30 มิถุนายน 2563 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

ผู้ถือหน่วย ผู้เข้าพักโรงแรม 

กองทุน 

LUXF 
SLH (ผู้เช่า)* ป่าเกาะ 

ขายสินทรัพย์ที่ลงทุน เช่าตามสัญญาเช่า 

ซื้อสินทรัพย์ที่ลงทุน 

ค่าเช่าคงที่ 

ค่าเช่าผันแปร 
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รายงานแสดงรายละเอียดทรัพย์สินแยกประเภท 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

  มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ 

 ประเภททรัพย์สิน ราคายุติธรรม (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,728,000,000.00 95.53 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 10.00 0 

เงินฝากธนาคาร 89,007,217.53 4.92 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 2,934.48 0 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 0.00 0 

สินทรัพย์อื่น 88,966.53 0.01 

รวมทรัพย์สิน 1,817,099,128.54 100.46 

หนี้สิน (8,290,940.26) (0.46) 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 1,808,808,188.28 100 

จำนวนหน่วยลงทุน 196,500,000.00 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.2051 

 

2.4.2 ทรัพย์สินหลักที่ลงทุน 

 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่กองทุนได้ซื้อจาก บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ 

จำกัด ในมูลค่าจำนวนเงิน 1,958,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ที่ดิน เป็นสถานที่ตั้งของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ตั้งอยู่ตำบลเกาะยาวน้อย 

อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีพื้นที่ประมาณ 79 ไร่ 3 งาน 66.2 ตารางวา 

แยกตามประเภทเอกสารสิทธิ์ ดังนี้ 

  พื้นที่ 

 ฉบับ ไร่-งาน-ตารางวา 

โฉนดที่ดิน 2 78 - 3 - 81.2 

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส. 3ก) 1 0 - 3 - 85 

รวม  79 - 3 - 66.2 
 

- อาคาร สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ซึ่งได้ปลูกสร้างบนที่ดิน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง

โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย รวมถึงระบบต่างๆ และสิ่งติดตั้งตรึงตรา   

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และส่วนควบของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ 5 

ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. วิลล่าที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัว (Pool Villa) จำนวน 56 หลัง แบ่งเป็น

ประเภท Pool Villa, Deluxe Pool Villa, Pool Villa Suite, The 

Retreat, Hill Top Reserve ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ประมาณ 161 

ตารางเมตร ถงึ 1,402 ตารางเมตร รวมเนือ้ทีป่ระมาณ 13,090 ตารางเมตร 

2. อาคารบ้านพักคนงานจำนวน 10 หลัง อาคารส่วนบริหาร อาคาร

สำนักงานและฝ่ายวิศวกรรม ห้องซักรีด รวมเนื้อที่ประมาณ 4,100 

ตารางเมตร 

3. อาคารสนับสนุนและอาคารบริหารส่วนกลางอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ห้องอาหาร 

สปา ห้องซาวน่า ห้องออกกำลังกาย สนามเทนนิส ห้องสมุดหนังสือ 

ภาพยนต์และเพลง รวมเนื้อที่ประมาณ 4,130 ตารางเมตร 

- เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่พักและเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ต่างๆ สำหรับใช้ในส่วนกลางของโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย 
 

2.4.3 ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2563 มีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้ 

บริษัทผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน : บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 

ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ตั้งทรัพย์สิน : เลขที่ 56 หมู่ 5 ถนนบ้านป่าทราย-บ้านท่าเขา   

  ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 

วิธีการประเมิน : วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) 

ระยะเวลาการประเมิน : 10 ปี 

กระแสเงินสด 

วันที่ประเมินค่า : 25 มิถุนายน 2563 

มูลค่าตลาดของทรัพย์สิน : 1,728,000,000 (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดล้าน 

ที่ประเมิน  บาทถ้วน)*  
* หมายเหตุ : มูลค่าดังกล่าวได้นำเงื่อนไขในสัญญาจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี (สัญญาเช่าทรัพย์สิน) มาเป็นข้อมูลหนึ่งในการกำหนด

สมมุติฐานของการประเมินแล้ว ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ที่ น(ว) 22/2553 ลงวัน

ที่ 22 กรกฎาคม 2553 เรื่อง “การประเมินค่าและสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” 
 

ภาระผูกพัน 

- โฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ์ นส 3 ก. ทั้งหมดไม่มีภาระผูกพันการจำนองกับ

สถาบันการเงิน 
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2.4.4 สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่า 
 

 สรุปเงื่อนไขการเช่าทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมกับเอสแอลเอช 
 
ผู้ให้เช่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (Luxury Real Estate Investment Fund)  
ผู้เช่า บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี่ ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 Sustainable Luxury Hospitality (Thailand) Limited  
อายุของสัญญาเช่า 3 ปี  
การต่อสัญญาเช่า คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิต่อสัญญา จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี โดยทุกๆ ระยะเวลา   

 3 ปี ผู้ให้เช่ามีสิทธิปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่าหากรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำ  

 เฉลี่ยต่อปีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  
ค่าเช่าแบ่งออกเป็นค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน  
ค่าเช่าคงที่ : 70 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปีแรก จากนั้นค่าเช่าคงที่จะถูกปรับขึ้นใน 

(Fixed Lease Fee) อัตราร้อยละ 3 ต่อปี จนกระทั่งสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า และรวมถึงการต่ออายุ โดย  

 ผู้เช่าอาจจะแบ่งชำระค่าเช่าคงที่รายเดือนในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน โดย  

 จะอ้างอิงตามฤดูกาลการท่องเที่ยว ซึ่งกองทุนรวมและผู้เช่าจะได้กำหนดไว้ในงบ  

 ประมาณประจำปีแต่ละปี  
ค่าเช่าแปรผัน :  การคำนวณค่าเช่าแปรผันที่กองทุนรวมจะได้รับ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

(Variable Fee) กรณีที่ 1 : หาก “เงินคงเหลือ” (Residue Amount) มากกว่า “เงินแบ่งตั้งต้น”   

 (Split Start Amount) กองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าแปรผัน 2 ส่วน โดยคำนวณ  

 ตามสูตร ดังต่อไปนี้ 
 
 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 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 ของ “เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักด้วย   

 “เงินแบ่งตั้งต้น” (Split Start Amount) ให้ตกเป็นของผู้เช่า 
 
 กรณีที่ 2 : หาก “เงินคงเหลือ” (Residue Amount) น้อยกว่า “เงินแบ่งตั้งต้น”   

 (Split Start Amount) แต่มากกว่า “ค่าเช่าคงที่” (Fixed Lease Fee)   

 กองทุนรวมจะได้รับค่าเช่าแปรผัน โดยคำนวณตามสูตร ดังต่อไปนี้ 
 
 ค่าเช่าแปรผัน = “เงินคงเหลือ” (Residue Amount) หักด้วย “ค่าเช่าคงที่”   

 (Fixed Lease Fee) 
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 หมายเหตุ 1 : เงินคงเหลือ (Residue Amount) คำนวณได้จากสูตร ดังต่อไปนี้ 
 
 กำไรจากการดำเนินงาน (Gross Operating Profit, GOP) หัก (1) ค่าบริหาร  

 จัดการ (Management Fees) ประกอบด้วย 

 1.1 ค่าธรรมเนียมจัดการทั่วไป (Base Fee) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รวม   

  (Gross Revenues) และ 

 1.2 ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (Incentive Fee) ในอัตราร้อยละ 6 ของกำไรจากการ  

  ดำเนินงาน (GOP) 
 
 หัก : (2) เงินสำรองค่าเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุอุปกรณ์ (FF&E Reserve) ในอัตรา  

 ร้อยละ 4 ของรายได้รวม 

 หัก : (3) ค่าเบี้ยประกันภันและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (“Ins&Proptax”) 

 เท่ากับ เงินคงเหลือ (Residue Amount) 
 
 เพื่อความเข้าใจสูตรการคำนวณ “เงินคงเหลือ (Residue Amount)” อาจสรุปได้  

 ดังนี้ 

 Residue Amount = GOP - Mgt - FF&E Reserve - Ins&PropTax 
 
 หมายเหตุ 2 : เงินแบ่งตั้งต้น” (Split Start Amount) ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี   

 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ก. ปีที่ 1-3 : เงินแบ่งตั้งต้นปีละ 70 ล้านบาท 

 ข. ปีที่ 4-6 : เงินแบ่งตั้งต้นปีละ 90 ล้านบาท 

 ค. ปีที่ 7-9 : เงินแบ่งตั้งต้นปีละ 100 ล้านบาท 

 ง. ตั้งแต่ปีที่ 10 เป็นต้นไป : เงินแบ่งตั้งต้นจะถูกปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 10   

  ในทุกๆ 3 ปี จนกระทั้งหมดสัญญาเช่า  
หลักประกัน ตั้งแต่วันเริ่มต้นแห่งสัญญาเช่าและทุกต้นปีแห่งการเช่าในแต่ละปีผู้เช่าจะนำเงินสด 

ในการเช่า : มาวางไว้ในบัญชีเงินสดหลักประกันเพื่อให้ยอดเงินสดในบัญชีดังกล่าวมีเป็นจำนวน  

 ไม่ต่ำกว่า 70 ล้านบาท เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกใช้ในการชำระค่าเช่าคงที่รายเดือน  

 และค่าเช่าแปรผันตามไตรมาส ซึ่งตลอดระยะเวลาคงเหลือในแต่ละปีนั้น ผู้เช่าจะ  

 ต้องรักษาระดับเงินสดในบัญชีหลักประกันให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท 
 
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนอาจยินยอมให้ผู้เช่าเปลี่ยนหลักประกันจากเงินสดเป็น  

 หนังสือค้ำประกันธนาคาร หรือหลักทรัพย์คุณภาพสูงที่บริษัทจัดการกองทุนยอมรับ   

 เช่น พันธบัตรรัฐบาล ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กองทุนรวมกำหนด 
 

2.4.5 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสำหรับรอบระยะเวลา 

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม อันประกอบไปที่ดิน 

อาคารสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นซึ่งใช้ประโยชน์ในโครงการซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย 

ผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้จัดให้มีงบประมาณในการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่

เช่าโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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(ก) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป ได้แก่ค่าใช้จ่ายประจำปีของโรงแรมที่ใช้ใน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าให้มีสภาพพร้อมใช้ในการจัดหาผล

ประโยชน์ (maintenance & repair) โดยกองทุนรวมจะเข้าร่วมจัดทำและ

พิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวของโรงแรมในแต่ละปี ทั้งนี้ งบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้ในการจัดหาผลประโยชน์นั้น 

(maintenance & repair) ถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เช่าทรัพย์สิน 

(ข) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างหรือส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร (Structural 

Repairs) ตลอดจนการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์

อื่นที่ใช้ในการดำเนินกิจการโรงแรม ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

ทั้งหมด และในทุกๆ ปี ผู้จัดการกองทุนรวมมีนโยบายกันเงินสำรองจาก

เงินสดทั้งหมดที่กองทุนรวมได้รับจากการดำเนินงานของกองทุนรวมในแต่ละ

ปี เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมใหญ่ และการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว 

ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงโรงแรมให้อยู่ในสภาพดี มีรูปแบบที่ทันสมัยเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของโรงแรม ให้สามารถแข่งขันกับโรงแรมใน

ระดับ Luxury ทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 
 

 สำหรับในรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ปี 2563 ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม ซึ่ง

ได้แก่โครงการซิกซ์เซ้นท์ ยาวน้อย ได้ใช้ในการประกอบกิจการมานาน กองทุนรวม

ได้ดำเนินงานต่อเนื่องในแผนการปรับปรุงทรัพย์สินหลักครั้งใหญ่ (Major 

Renovation) จากปี 2562 กองทุนรวมได้ดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษา

ทรัพย์สินของกองทุนรวมให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการ

ของโรงแรม และเพื่อให้โรงแรมไม่มีภาพลักษณ์ของโรงแรมเก่าที่ได้เปิดดำเนินการ

มากกว่า 10 ปี โดยงบประมาณที่สำรองไว้สำหรับแผนการปรับปรุงในปี 2563 นี้ 

ประมาณ 29,260,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นบาท) โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินประมาณ 3,790,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้า

หมื่นบาท) และเงินลงทุนในทรัพย์สินของโรงแรมที่ใช้ในการสนับสนุนการประกอบ

กิจการของโรงแรม ประมาณ 25,470,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) 
 

 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน ประมาณ 3,790,000 บาท   

(สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท) ประกอบไปด้วยการดำเนินการต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ 

การดำเนินการเปลี่ยนกระเบื้องสระว่ายน้ำ และ กระเบี้องในห้องอาบน้ำ ของวิลล่า

เพิ่มอีกจำนวน 17 หลัง 
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 ส่วนในเงินลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการสนับสนุนการประกอบกิจการของโรงแรม

ประมาณ 25,470,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) ประกอบไปด้วย การ

ลงทุนปรับปรุง Hill Top Reserve ส่วนเพิ่มเติม ในส่วนของการขยายห้องครัว 

การปรับปรุงอาคารเดิมเป็นร้านอาหาร การปรับปรุงบาร์เครื่องดื่ม การเพิ่มเติมส่วน

ของห้องน้ำส่วนกลาง การปรับปรุงในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง The Hill Top 

Reserve ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเพื่อรองรับ

ความต้องการของผู้เข้าพักของโรงแรม ทั้งนี้ ในปี 2563 พื้นที่ในส่วนของ The Hill 

Top Reserve ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ได้ประยุกต์มาใช้เป็นส่วนห้องอาหารหลักของ

โรงแรมที่เปิดให้บริการบางส่วน การที่โรงแรมเปิดบริการบางส่วน โดยการปิด

อาคารที่พัก และปิดห้องอาหารส่วนอื่นนั้น ทำให้โรงแรมสามารถปรับตัว ลดขนาด

ของการดำเนินการของโรงแรมให้สอดคล้องกับการหดตัวลงของขนาดของตลาด

และความต้องการที่ลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่

ประเทศไทยประกาศปิดพรมแดน และไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใน

ประเทศ เพราะรัฐบาลต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การที่

โรงแรมสามารถให้ใช้ The Hill Top Reserve มาใช้ให้บริการในส่วนของสระว่าย

น้ำ และห้องอาหารส่วนกลาง ทำให้โรงแรมสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของ

โรงแรมได้ ในช่วงที่โรงแรมเปิดให้บริการเพียงบางส่วน 
 

2.4.6 รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือการโอนอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการสำหรับ

รอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีการจำหน่ายหรือการโอนอสังหาริมทรัพย์ 
 

2.5 การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

2.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 กองทุนได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ

สังหาริมทรัพย์ กับ บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด 

เพื่อให้ผู้เช่าใช้ทรัพย์สินที่เช่าเฉพาะเพื่อการดำเนินโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย 

และเพื่อกิจการอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวเนื่องกับกิจการโครงการ 

ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย มีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ เว้นแต่

กองทุนจะตกลงให้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก คราวละ 3 ปี เป็นจำนวน 4 ครั้ง 

ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาเช่า ดังต่อไปนี้  

 ค่าเช่าคงที่ (Fixed Lease Fee) 

 ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าคงที่ 70 ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปีแรก จากนั้น  

ค่าเช่าคงที่จะถูกปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จนกระทั้งสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าและ

รวมถึงการต่ออายุ  
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 ค่าเช่าผันแปร (Variable Lease Fee) 

 ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าผันแปร โดยสามารถแบ่งการคำนวณค่าเช่าดังกล่าวได้เป็น   

2 กรณี ดังต่อไปนี้  

 กรณีที่ 1 เงินคงเหลือ (Residual Amount) มากกว่าหรือเทียบเท่า เงินแบ่งตั้งต้น 

(Split Start Amount) กองทุนจะได้รับค่าเช่าผันแปร 2 ส่วน โดยคำนวณตามสูตร

ดังต่อไปนี้  

 ค่าเช่าผันแปรส่วนที่ 1 : ร้อยละ 100 ของเงินแบ่งตั้งต้นหักด้วยค่าเช่าคงที่ 

 ค่าเช่าผันแปรส่วนที่ 2 : ร้อยละ 80 ของเงินคงเหลือหักด้วยเงินแบ่งตั้งต้น  

 กรณีที่ 2 เงินคงเหลือน้อยกว่าเงินแบ่งตั้งต้นแต่มากกว่าค่าเช่าคงที่ กองทุนจะได้รับ

ค่าเช่าผันแปร โดยคำนวณตามสูตรค่าเช่าผันแปรกับเงินคงเหลือหักด้วยค่าเช่าคงที่  

 หลักประกันในการเช่า 

 ผู้เช่าจะนำเงินสด และ/หรือ มอบหนังสือค้ำประกันธนาคารหรือหลักทรัพย์อื่นที่

บริษัทจัดการกองทุนยอมรับมาวางเป็นหลักประกันเพื่อให้ยอดมูลค่าหลักประกันใน

บัญชีดังกล่าวมีเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 70 ล้านบาท ผู้เช่าจะต้องรักษาระดับเงินสดใน

บัญชีหลักประกันให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท  

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจยินยอมให้ผู้เช่าเปลี่ยนหลักประกันจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำ

ประกันธนาคารหรือหลักทรัพย์คุณภาพสูงที่บริษัทจัดการยอมรับได้ เช่น พันธบัตร

รัฐบาล ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด  

2.5.2 ข้อมูลผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้ง

ขึ้นมาเพื่อบริหารและจัดการรีสอร์ตและสปา ภายใต้ชื่อ ซิกส์เซ้นส์ และเอวาซอน ที่

ตั้งอยู่ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงการบริหารโรงแรมซิกส์เซ้นส์

ยาวน้อยในปัจจุบัน) โดยเป็นบริษัทในเครือของ Pegasus Capital Advisors LP. 

(ผู้จัดการกองทุน Private Equity ในสหรัฐอเมริกา) ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่

ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการควบรวมกิจการของซิกส์เซ้นส์ รีสอร์ต แอนด์ สปา โดย 

Pegasus Capital Advisors LP. โดยการควบรวมกิจการดังกล่าวได้ดำเนินการ

เสร็จสิ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2555  

 โดยกองทุนที่ Pegasus Capital Advisors LP. บริหารเป็นกองทุน Private 

Equity ที่มีการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ปี 2538 

นอกจากเป็นผู้ลงทุนแล้ว Pegasus Capital Advisors LP. สร้างสรรค์กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจให้กิจการที่เข้าไปลงทุน โดย Pegasus Capital Advisors LP. จะร่วมมือกับ
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ทีมบริหารของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าพื้นฐานของบริษัทที่ลงทุนโดยมุ่งเน้นด้านการ

ขยายธุรกิจ  

 ต่อมา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ซิกส์เซ้นส์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จำกัด ซึ่ง

เป็นบริษัทแม่ บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่ง  

เป็นบริษัทผู้เช่าทรัพย์สินจากองทุนรวม ได้ส่งจดหมายแจ้งกับกองทุนรวมว่า กลุ่ม

โรงแรม InterContinental Hotels Group (IHG) ได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการ 

บริษัท ซิกส์เซ้นส์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จาก Pegasus Capital Advisors LP. 

เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และบริษัท ซิกส์เซ้นส์ รีสอร์ต แอนด์   

สปา จำกัด ได้แจ้งกับกองทุนรวมว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ดังกล่าวจะ

ไม่มีส่งผลความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท ซิกส์เซ้นส์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จำกัด และ 

บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด กับ กองทุนรวม   

แต่อย่างใด  

 เนื่องจากกองทุนมีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่าเพียงรายเดียว ซึ่ง

อาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการหาผู้เช่ารายใหม่เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง รวมถึง

อาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าของผู้เช่าตามข้อกำหนด

และหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่าได้ ซึ่งอาจกระทบกระแสรายได้ของกองทุนอาจชะงัก  

หรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของกองทุน โดยมี

รายละเอียดตามที่กำหนดในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง  

2.5.3 ข้อมูลการลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม 

1. ข้อมูลทั่วไป : 

 บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่  

ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารและจัดการรีสอร์ตและสปา ภายใต้ชื่อ ซิกส์เซ้นส์ 

และเอวาซอน ที่ตั้งอยู่ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงการ

บริหารโรงแรมซิกส์เซ้นส์ยาวน้อยในปัจจุบัน) บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี 

ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จากกองทุนรวม 

ตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทผู้เช่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่ได้รับใบ

อนุญาตการประกอบกิจการโรงแรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 และต้องมี

การต่ออายุใบอนุญาตโดยถูกต้องมาโดยตลอด ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตการ

ประกอบกิจการโรงแรม ทะเบียนเลขที่ 15/2555 ใบอนุญาตเลขที่ 9/2561 ได้

รับอนุญาตให้สามารถประกอบกิจการโรงแรม ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 

ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565 
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2. ทีมบริหาร และประสบการณ์ : 

 ทีมบริหาร โรงแรม รีสอร์ตและสปา ภายใต้ชื่อ ซิกส์เซ้นส์ และเอวาซอน   

มีประสบการณ์การบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มของซิกส์เซ้นส์ ตั้งแต่ปี 2538 

บริหารโรงแรมที่ตั้งอยู่ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึง  

การบริหารโรงแรมซิกส์เซ้นส์ยาวน้อย) ในปัจจุบันบริหารโรงแรมและรีสอร์ท 

18 แห่งและสปา 30 แห่งใน 21 ประเทศภายใต้ชื่อ Six Senses Hotels and 

Resorts, Evason และ Six Senses Spas โรงแรมที่ได้เปิดดำเนินการใน

ประเทศต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

Six Senses Hotels and Resorts วิลล่า วันเริ่มดำเนินงาน 

ภูฏาน; Thimphu, Punakha, Paro, Gangtey,  92 เมษายน 2562 

Bumthang 

กัมพูชา; Krabey Island 40 มีนาคม 2562 

ประเทศจีน; Qing Cheng Mountain 122 กันยายน 2558 

ฟิจิ; Malolo Island 24 เมษายน 2561 

อินโดนีเซีย; Uluwatu, Bali 103 สิงหาคม 2561 

หมู่เกาะมัลดีฟส์; Laamu 96 เมษายน 2554 

โอมาน; Zighy Bay 82 พฤศจิกายน 2551 

โปรตุเกส; Douro Valley 57 กรกฎาคม 2558 

ประเทศไทย; สมุย 66 พฤศจิกายน 2547 

ประเทศไทย; ยาวน้อย 56 พฤศจิกายน 2550 

ตุรกี; Kaplankaya 141 พฤษภาคม 2561 

เวียดนาม; Con Dao 35 ธันวาคม 2553 

เวียดนาม; Ninh Van Bay 59 พฤศจิกายน 2547 

เซเชลส์; Zil Pasyon 30 ตุลาคม 2559 

สิงคโปร์; Duxton 49 เมษายน 2561 

สิงคโปร์; Maxwell 138 ธันวาคม 2561 

 

3. เงื่อนไขค่าตอบแทนที่กองทุนได้รับจากค่าเช่า : 

• ค่าเช่าคงที่ ในอัตรา 70 (เจ็ดสิบ) ล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาการเช่า

ปีแรก จากนั้นค่าเช่าคงที่จะถูกปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี 

จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า 

• ค่าเช่าแปรผัน ในอัตราตามที่กำหนดในสัญญาเช่า 
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4. ความเห็นของผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา

เช่าในระยะเวลาที่ผ่านมา : 

 ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่า ผู้เช่ามีความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา

เช่าได้ในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยที่ผ่านมากองทุนรวมได้รับรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำ

เฉลี่ยต่อปีจากผู้ เช่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สิน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่ง

ผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ปริมาณนักท่อง

เที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้ธุรกิจโรงแรมซึ่ง

เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์ในครั้งนี้ ผู้เช่าขอใช้สิทธิในการ

งดเว้นการชำระค่าเช่าคงที่เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรม 

โดยหยุดชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะ

สิ้นสุดลง 

5. มาตรการดำเนินการหากผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ : 

 ตั้งแต่วันเริ่มต้นแห่งสัญญาเช่าและทุกต้นปีแห่งการเช่าในแต่ละปีผู้เช่าจะนำ

เงินสดมาวางไว้ในบัญชีเงินสดหลักประกันเพื่อให้ยอดเงินสดในบัญชีดังกล่าวมี

เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 70 ล้านบาท เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกใช้ในการชำระค่า

เช่าคงที่รายเดือนและค่าเช่าแปรผันตามไตรมาส ซึ่งตลอดระยะเวลาคงเหลือ

ในแต่ละปีนั้น ผู้เช่าจะต้องรักษาระดับเงินสดในบัญชีหลักประกันให้อยู่ในระดับ

ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท ซึ่งถ้าผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้ 

กองทุนสามารถนำหลักประกันการเช่า มาใช้ชำระค่าเช่าได้ 
 

 นอกจากนั้น ทุกๆ คราวของการต่อสัญญาเช่า กองทุนในฐานะของผู้ให้เช่ามี

สิทธิปฏิเสธการต่ออายุสัญญาเช่าให้แก่ผู้เช่า หากผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตาม

สัญญาเช่าได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะดำเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ ถ้าหากกองทุนไม่

สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ภายในเวลาอันควรหรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่

สัญญาเช่าฉบับใหม่ โดยมีข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนได้ กระแสราย

ได้ของกองทุนอาจชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย

สำคัญต่อผลประกอบการของกองทุน 
 

2.6 การกู้ยืมเงิน 

 ปัจจุบัน กองทุนยังไม่มีการกู้ยืมเงิน 
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3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

3.1 สภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 จากข้อมูลจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่าจำนวนผู้โดยสารขาเข้า   

ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตได้เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาจาก 3,520,170 คนในปี 

พ.ศ. 2553 เป็น 9,071,842 คนในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 

ประมาณ 17.1% ต่อปี ในขณะที่ครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปีที่ผ่านมาจาก 

4,633,439 คนในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 เป็น 1,812,065 คน ลดลงประมาณ 60.9% 

โดยจำนวนผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตเป็นสัดส่วนผู้โดยสารชาวต่างชาติ

ต่อผู้โดยสารทั้งหมดประมาณ 58.85% และเป็นสัดส่วนผู้โดยสารชาวไทยต่อผู้โดยสาร

ทั้งหมดประมาณ 41.15% ในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2563 โดยเป็นสัดส่วนของผู้โดยสาร

ชาวต่างชาติมากกว่าผู้โดยสารชาวไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา 
 

 หากพิจารณาเฉพาะข้อมูลผู้โดยสารชาวต่างชาติในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยต่อปี 14.4% โดยมีจำนวนลดลงในช่วงปี 2552 เนื่องจากสภาวะตกต่ำทาง

เศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็ตามในปี 2557 อัตราการเติบโต

เฉลี่ยปีต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี 2556 แต่ยังคงเติบโตน้อยกว่าช่วงปี 2553-2556 เนื่องจาก

จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซียซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดภูเก็ต  

ลดลง 19.4% โดยมีสาเหตุมาจากการอ่อนตัวของค่าเงินสกุลรูเบิลอย่างต่อเนื่อง ส่วน

เหตุการณ์ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2558 ไม่ได้ส่งผล  

อย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากผู้โดยสารมีการเดิน

ทางแบบเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำมายังสนามบินนานาชาติภูเก็ตหรือเดินทางผ่านสนาม

บินนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ตโดยมิได้แวะพักใน

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จำนวนผู้โดยสารยังกลับมาเพิ่มขึ้นเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะ

ปกติ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากสายการบินต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับ

การขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศซึ่งแล้วเสร็จในปี 2559 และสนามบินนานาชาติ

ภูเก็ตยังได้ดำเนินการปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศซึ่งแล้วเสร็จ

ในเดือนมิถุนายนปี 2561 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 12.5 ล้านคนต่อปี แต่ในขณะที่ปี 

2563 มีสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 และต้องปิดน่านฟ้าระหว่าง

ประเทศ ทำให้จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 
 

 เมื่อพิจารณาถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังสนามบินนานาชาติภูเก็ต พบว่ามีอัตรา

การเติบโตต่อปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2557 ซึ่งอัตราการเติบโตนั้นชะลอตัวลง 

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2557 อัตราการเติบโตนั้นได้กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 
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2558 เพิ่มขึ้น 13% จาก 3.6% ในปี 2557 และในปี 2559 จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดมี

อัตราการเติบโตเป็น 17.6% จากปี 2558 และเมื่อพิจารณาผู้โดยสารขาเข้าแยกตาม

สัญชาติแล้วนั้น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2559 จำนวนนักท่องเที่ยวมีอัตราการ

เติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เป็น 16.2% จากปี 2558 อย่างไรก็ตามในปี 2561 เหตุการณ์เรือ

ท่องเที่ยวล่มในจังหวัดภูเก็ตช่วงเดือนกรกฎาคม ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีน

เป็นอย่างมาก จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยในครึ่งปีหลังลดลง 9.6% 

จาก 5,094,273 ในปี 2560 เป็น 4,604,802 คน และเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นสัดส่วน

ที่ใหญ่ที่สุดของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด การลดลงอย่างมากจึงส่งผลกระทบต่อจำนวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต โดยจะเห็นได้จากจำนวนผู้โดยสารต่างชาติ

ในครึ่งปีหลังมีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.4 และทำให้อัตราการเติบโตของผู้โดยสารปี 

2561 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้

ออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคน

เข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ให้แก่นักท่องเที่ยวจาก 20 ประเทศ รวมถึงประเทศจีน แต่

ด้วยสถานการณ์ที่เงินบาทแข็งค่าทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 ลดลงเพียงเล็กน้อย

ประมาณ 0.5% อย่างไรก็ตามจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้โดยสาร

ขาเขา้ ณ สนามบนินานาชาตภิเูกต็ ลดลงอยา่งมนียัสำคญัในป ี2563 โดยจำนวนนกัทอ่งเทีย่ว

ครึ่งปีแรกของปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านคน ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรก

ของปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 4.6 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 60.9% 
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จำนวนผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - ครึ่งปีแรก พ.ศ. 2563 
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สถิติผู้โดยสารขาเข้า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตระหว่างปี พ.ศ. 2553 - ครึ่งปีแรก พ.ศ. 2563  

  จำนวนผู้โดยสารขาเข้าแยกตามสัญชาติ จำนวน 

 ปี พ.ศ. ชาวต่างชาติ % การเติบโต ชาวไทย % การเติบโต นักท่องเที่ยว % การเติบโต 

  (คน) คิดเป็นต่อปี (คน) คิดเป็นต่อปี ทั้งหมด (คน) คิดเป็นต่อปี  
2553 1,679,785  1,840,385  3,520,170 

2554 2,061,558 22.7% 2,031,638 10.4% 4,098,196 16.3% 

2555 2,408,523 16.8% 2,170,635 6.8% 4,579,158 11.9% 

2556 3,070,287 27.5% 2,411,639 11.1% 5,481,926 19.7% 

2557 3,198,040 4.2% 2,482,299 2.9% 5,680,339 3.6% 

2558 3,476,147 8.7% 2,945,432 18.7% 6,421,579 13.0% 

2559 4,039,775 16.2% 3,509,571 19.2% 7,549,346 17.6% 

2560 4,567,215 13.1% 3,853,839 9.8% 8,421,054 11.5% 

2561 5,195,271 13.8% 3,922,720 1.8% 9,117,991 8.3% 

ครึ่งปีแรก 2562 2,711,678 -4.2% 1,921,761 -6.1% 4,633,439 -5.0% 

ครึ่งปีหลัง 2562 2,624,951 11.0% 1,813,452 -3.4% 4,438,403 4.7% 

2562 5,336,629 2.7% 3,735,213 -4.8% 9,071,842 -.05% 

ครึ่งปีแรก 2563 1,066,361 -60.7% 745,704 -61.2% 1,812,065 -60.9%  

ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 ทั้งนี้ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สนามบินนานาชาติภูเก็ตมีจำนวนสาย

การบินที่ให้เปิดบริการทั้งหมด 52 สายการบิน เป็นสายการบินประจำ 43 สายการบินและ

สายการบินเช่าเหมาลา 9 สายการบิน สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเมืองไทยมาก

ที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซียและรัสเซีย ในส่วนสายการบินหลักภายในประเทศก็

เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินสู่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ทำให้สนามบินนานาชาติภูเก็ตรองรับ  

ผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบิน

นานาชาติดอนเมือง การที่มีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศมายังสนามบินนานาชาติจังหวัด

ภูเก็ตเพิ่มขึ้น นอกจากจะเป็นผลดีในแง่จำนวนการรับส่งผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสามารถเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตได้ถึงแม้ว่าจะเกิด

สถานการณ์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

มายังสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตได้ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง หรือการปิดสนาม

บินนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นต้น สังเกตได้ว่าถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หรือเหตุการณ์ระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ในเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2558 แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตก็ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัย
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สำคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในขณะที่หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19 ทำให้มีการปิดสนามบินนานาชาติภูเก็ตตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย ในช่วงเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 และกลับมาเปิดบริการเมื่อ

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยเปิดให้บริการเฉพาะสายการบินภายในประเทศโดยต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 
 

 จากสถิติระหว่างครึ่งปีแรกของปี 2562 และครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยกระทรวงการ  

ท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งแสดงถึงจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่า  

ผู้โดยสารส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออก ทวีปยุโรป และกลุ่ม

ประเทศในแถบเอเชียตะวันตก หากพิจารณาสัญชาติของผู้โดยสารที่เดินทางมายังประเทศ

ไทยในครึ่งปีแรกของปี 2563 มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และรัสเซีย   

ตามลำดับ โดยผู้โดยสารที่เดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุดนั้น ได้แก่ผู้โดยสารสัญชาติจีน 

ซึ่งคิดเป็นประมาณ 42% ของผู้โดยสารทั้งหมด จำนวนผู้โดยสารชาวจีนดังกล่าวลดลง

ประมาณ 78% จากครึ่งปีแรกของปี 2562 และกลุ่มผู้โดยสารหลักรองลงมา ซึ่งได้แก่  

กลุ่มผู้โดยสารจากประเทศมาเลเซีย รัสเซีย ลาว และญี่ปุ่น นั้นลดลงประมาณ 28%   

ถึง 68% 
 

 จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้การจราจรทางอากาศ

ติดขัดและจำนวนผู้โดยสารมีมากเกินกว่าขีดความสามารถที่ทางสนามจะรองรับได้ บริษัท 

ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงมีแผนการปรับปรุงและขยายสนามบิน

นานาชาติภูเก็ต โดยโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการปรับปรุงและ

ขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปี 2561 สามารถ

รองรับผู้โดยสารได้ถึง 12.5 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารซึ่งอยู่ที่

ประมาณ 18 ล้านคนในปี 2562 ยังคงมากกว่าขีดความสามารถที่ทางสนามบินจะรองรับได้ 

ดังนั้นท่าอากาศยานภูเก็ตจึงมีแผนดำเนินการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องได้แก่ โครงการพัฒนา

ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อเนื่องจาก

โครงการพัฒนาที่ 1 รวมถึงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และทางเชื่อมรถไฟฟ้ารางเบา 

(Light Rail Transit หรือ Tramway) มายังสนามบินภูเก็ต คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้าง

ในปี 2562 ถึง 2565 และจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 18 ล้านคนต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น

ยังวางแผนโครงการพัฒนาที่ 3 คาดว่าจะดำเนินการในปี 2562 ถึง 2568 และสามารถ

รองรับผู้โดยสารได้ถึง 25 ล้านคนต่อปี 
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3.2 สภาวะอุตสาหกรรมโรงแรม การตลาด และการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรม 

3.2.1 สภาวะอุตสาหกรรม โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

 ถึงแม้ว่าทรัพย์สินฯ จะประกอบกิจการโรงแรมบนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา แต่

เนื่องจากระดับการบริการของทรัพย์สินฯ นั้น เป็นโรงแรมระดับบน (Upscale 

Hotel) ซึ่งหากพิจารณาสภาวะการแข่งขันของตลาดโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงแล้ว 

บริษัทฯ มีความเห็นว่าตลาดโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมีอุปทานที่ใกล้เคียงและเป็น  

คู่แข่งโดยตรงกับทรัพย์สินฯ โดยเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงาที่ทรัพย์สินฯ ตั้งอยู่นั้น

เป็นบริเวณที่อยู่รอบทะเลอันดามันเช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ตและยังสามารถเดินทาง

ได้จากจังหวัด ภูเก็ต อีกทั้งยังมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นบริษัทฯ 

จึงนำข้อมูลตลาดโรงแรมจังหวัดภูเก็ตมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ  

 บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลและศึกษาตลาดโรงแรมของจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งโรงแรม

ระดับบน (Upscale Hotel) ออกเป็น 3 ระดับตามสถานที่ตั้งการบริหารจัดการ และ

อัตราห้องพักรายวันเฉลี่ย ได้แก่ 

1. กลุ่มโรงแรม Luxury: เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนทำเลที่โดดเด่นสวยงาม เช่น 

อยู่ติดชายหาด มีทัศนียภาพที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น ได้รับ  

การบริหารจัดการโดยแบรนด์บริหารโรงแรมนานาชาติระดับหรูหรา หรือ  

แบรนด์ภายในประเทศในระดับเดียวกัน มีอัตราห้องพักรายวันเฉลี่ยมากกว่า 

6,500 บาท หรือประมาณ 185 ดอลล่าร์สหรัฐขึ้นไป ตัวอย่างของโรงแรมใน

ระดับนี้ ได้แก่ โรงแรมอมันปุรี โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต โรงแรมโรสวูด เป็นต้น 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

จำนวนนักท่องเที่ยวแบ่งตามสัญชาติ 10 อันดับแรก ระหว่างครึ่งปีแรก พ.ศ. 2562 

กับครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2563 
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2. กลุ่มโรงแรม First-class: เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีได้รับการบริหาร

จัดการโดยแบรนด์บริหารโรงแรมระดับดีมาก ทั้งระดับนานาชาติและภายใน

ประเทศ มีอัตราห้องพักรายวันเฉลี่ยระหว่าง 2,500-6,500 บาท หรือ

ประมาณ70-185 ดอลล่าร์สหรัฐ ตัวอย่างของโรงแรมในระดับนี้ ได้แก่ เครส 

รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า โรงแรมทวินปาล์ม ภูเก็ต เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช 

รีสอร์ท เป็นต้น 

3. กลุ่มโรงแรม Mid-range: เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนทำเลที่ดี ได้รับการบริหาร

จัดการโดยแบรนด์บริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียง ทั้งระดับนานาชาติและภายใน

ประเทศ มีอัตราห้องพักรายวันเฉลี่ยระหว่าง 1,300-2,500 บาท หรือ ประมาณ 

40-70 ดอลล่าร์สหรัฐ ตัวอย่างของโรงแรมในระดับนี้ ได้แก่ โรงแรม

ไฮแอทเพลซ ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม ฮิลตันภูเก็ตอาร์คาเดียรีสอร์ทแอนด์สปา 

โรงแรมรามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า เป็นต้น  

 จำนวนโรงแรมระดับบนและห้องพักในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด ณ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนโรงแรมระดับบน 

146 โรงแรม คิดเป็นจำนวนห้องพัก 26,163 ห้องพัก โดยส่วนใหญ่เป็นโรงแรม

ประเภท Mid-range โดยเป็นกลุ่มโรงแรม Mid-range ประมาณ 56.1%   

กลุ่มโรงแรม First-class ประมาณ 36.8% และกลุ่มโรงแรม Luxury ประมาณ 

7.1% ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดของจำนวนห้องพักทุกประเภท โครงการที่  

เพิ่งเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 และครึ่งแรกปีของปี พ.ศ. 2563 เช่น โรงแรม

รามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า โรงแรมทวินปาล์ม มอนท์เอซัวร์ โรงแรมเดอะเบย์ 

เอ็กซ์คลูซีพ โฮเทล โรงแรมเมอเวนพิค มิธ โฮเทล โรงแรมเซนเซียน่า รีสอร์ท 

แอนด์ สปา โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล ภูเก็ต รีสอร์ท โรงแรมดับเบิ้ลทรี   

บาย ฮิลตัน และโรงแรมอนันตรา เวเคชั่นคลับ ไม้ขาว ภูเก็ต (ส่วนต่อขยาย) 
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อุปทานปัจจุบันของโรงแรมระดับบน (Upscale Hotel) ในจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามประเภท 

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - ครึ่งปีแรก 2563 
 
 กลุ่มโรงแรม Luxury กลุ่มโรงแรม First-class กลุ่มโรงแรม Mid-range รวมทั้งหมด 

 ปี พ.ศ. จำนวน จำนวน สัดส่วน จำนวน จำนวน สัดส่วน จำนวน จำนวน สัดส่วน จำนวน จำนวน 

  โรงแรม ห้องพัก ต่อทั้งหมด โรงแรม ห้องพัก ต่อทั้งหมด โรงแรม ห้องพัก ต่อทั้งหมด โรงแรม ห้องพัก  

2559 18 1,326 6.3% 43 7,520 35.5% 60 12,320 58.2% 121 21,166 

2560 19 1,397 6.2% 46 8,119 36.3% 65 12,842 57.4% 130 22,358 

2561 19 1,397 6.0% 49 8,704 37.7% 66 13,006 56.3% 134 23,107 

2562 20 1,718 6.6% 51 9,624 37.0% 74 14,670 56.4% 145 26,012 

ครึ่งปีแรก  21 1,869 7.1% 51 9,624 36.8% 74 14,670 56.1% 146 26,163 

2563  
อัตราเฉลี่ย 3.95% 9.28%  4.40% 6.44%  5.50% 4.58%  4.85% 5.53% 

การเติบโต 

(CAGR) 
  

 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563 ของโรงแรมทุกระดับใน  

จังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60.1 ปรับลดลงมาร้อยละ 29.1 จากไตรมาสที่ 1 

พ.ศ. 2562 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563 นั้นยังเป็นช่วงแรกของการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะกระทบกับอัตราเข้าพักเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์และ

ที่มา : แผนกวิจัย บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 

อุปทานโรงแรมระดับบน (Upscale Hotel) ในจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามประเภท 

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - ครึ่งปีแรก พ.ศ. 2563 
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เดือนมีนาคมเท่านั้น แต่หลังจากมีการประกาศเป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกเมื่อ

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ทางรัฐบาลสั่งให้มีการปิดเส้นทางการเดินทาง

ภายในประเทศและนโยบายด้านความปลอดภัยอื่นๆ ทำให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยใน

ช่วงไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563 ของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 

ปรับลดลงมาร้อยละ 92.1 จากไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2562โดยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 นั้นยังส่งผลต่ออัตราค่าห้องรายวันและรายได้เฉลี่ยต่อห้องเช่น

เดียวกัน โดยอัตราค่าห้องพักรายวันเฉลี่ย (Average Daily Rate, ADR) ของกลุ่ม

โรงแรมทุกระดับในจังหวัดภูเก็ตช่วงครึ่งปี แรก พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 3,829.6 บาท   

ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.7 จากช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2562 และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง 

(RevPAR) ของกลุ่มโรงแรมทุกระดับในจังหวัดภูเก็ตช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2563   

อยู่ที่ 1,566.5 บาทต่อห้อง ลดลงร้อยละ 49.9 จากสถิติในช่วงครึ่งปีแรกพ.ศ. 2562 
 

 อย่างไรก็ตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวหลังจาก

ที่สามารถหาวัคซีนไวรัสโควิด-19 ได้แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆ จากทาง

รัฐบาล เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกันหรือโครงการเที่ยวปันสุข โดยจะให้เงินเยียวยา   

ผู้ที่ไม่มีรายได้หรือได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 คนละ 5,000 บาทเป็นเวลา   

3 เดือน หรือแม้กระทั้งการช่วยเหลือค่าที่พักร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 3,000 บาท   

ต่อห้องต่อคืน ก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำให้ตลาดการท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิม  

ในช่วงระยะสั้นนี้ 
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สถิติการเข้าพัก อัตราค่าห้องพักรายวันและรายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมทุกระดับ 

ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - ครึ่งปีแรก พ.ศ. 2563 
 
  อัตราการเข้าพัก (OCC) อัตราค่าห้องพักรายวัน (ADR) รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPAR) 

 ปี พ.ศ. ร้อยละ % การเติบโต บาท (USD) % การเติบโต บาท (USD) % การเติบโต 

   คิดเป็นต่อปี   คิดเป็นต่อปี    คิดเป็นต่อปี  
2551 64.1% - 4,365.77 141.5 - 2,909.47 94.32 - 

2552 56.1% -12.4% 3,772.14 122.3 -13.6% 2,213.87 71.77 -23.9%  

2553 63.3% 12.8% 3,762.76 122.0 -0.2% 2,530.80 82.05 14.3% 

2554 69.5% 9.8% 3,685.75 119.5 -2.0% 2,659.86 86.23 5.1% 

2555 71.7% 3.1% 3,915.61 126.9 6.2% 2,902.99 94.11 9.1% 

2556 73.8% 2.9% 3,977.67 129.0 1.6% 3,038.17 98.49 4.7% 

2557 68.9% -6.7% 3,988.73 129.3 0.3% 2,867.03 92.95 -5.6% 

2558 72.0% 4.5% 3,774.14 122.4 -5.4% 2,789.75 90.44 -2.7% 

2559 76.2% 5.8% 3,701.19 120.0 -1.9% 2,890.68 93.71 3.6% 

2560 76.7% 0.7% 3,792.70 123.0 2.5% 2,991.55 96.98 3.5% 

2561 73.7% -3.9% 3,897.05 126.3 2.8% 3,000.30 97.27 0.3% 

ไตรมาสที่ 1 2562 84.7% - 5,085.64 164.9 - 4,327.81 140.3 - 

ไตรมาสที่ 2 2562 62.5% - 3,036.17 98.4 - 1,929.66 62.6 - 

ไตรมาสที่ 3 2562 64.3% - 2,789.32 90.4 - 1,808.65 58.6 - 

ไตรมาสที่ 4 2562 71.9% - 3,832.92 124.3 - 2,799.35 90.8 - 

2562 70.8% -3.9% 3,686.01 119.5 -5.4% 2,716.37 88.06 -9.5% 

ไตรมาสที่ 1 2563 60.1% -29.1% 4,621.29 149.8 -9.1% 2,983.78 96.7 -31.1% 

ไตรมาสที่ 2 2563 4.9% -92.1% 3,037.96 98.5 0.1% 149.30 4.8 -92.3% 

ครึ่งปีแรก 2563 32.5% -55.8% 3,829.63 124.2 -5.7% 1,566.54 50.79 -49.9%  
อัตราเฉลี่ยการเติบโต  -3.59%   -1.75%   -4.25% 

(CAGR)   

ที่มา : แผนกวิจัย บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 

 

3.2.2 อุปทานของโรงแรมบนเกาะยาวน้อย 

 ถึงแม้ว่าทำเลที่ตั้งของเกาะยาวน้อยซึ่งเสมือนอยู่ใจกลางของทะเลอันดามันจะทำให้

สามารถเดินทางโดยการคมนาคมทางเรือเท่านั้น แต่ปัจจุบันเกาะยาวน้อยเริ่มเป็น  

ที่สนใจ และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากขึ้น โดยอุปทานโรงแรมระดับ Luxury 

บนเกาะยาวน้อยมีดังต่อไปนี้ 

1. โรงแรมเคปกูดู 

 โรงแรมเคปกูดูตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะยาวน้อย ห่างจากโรงแรม

ซิกส์เซ้นส์ยาวน้อยไปทางทิศใต้ประมาณ 1.3 กิโลเมตร เป็นโรงแรมในเครือ
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ของ โรงแรมเคป แอนด์ แคนทารี แบ่งห้องพักเป็น 4 ประเภทได้แก่ ดีลักซ์

จำนวน 43 ห้อง พูลวิลล่าจำนวน 11 ห้อง โรบินสัน ครูโซจำนวน 1 ห้อง และ

บ้านอยู่เย็นจำนวน 1 หลัง อย่างไรก็ตาม การเดินทางสู่โรงแรมเคปกูดูนั้นต้องใช้

การเดินทางโดยใช้ท่าเรือสาธารณะ โดยการเดินทางจากท่าเรือบางโรง จังหวัด

ภูเก็ต ไปสู่ท่าเรือมาเนาะบนเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา ซึ่งไม่มีท่าเรือส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โรงแรมทรีเฮาส์ วิลล่าส์ 

 โรงแรมทรีเฮ้าส์ วิลล่าส์ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะยาวน้อยห่างจากโรง

แรมซิกส์เซ้นส์ยาวน้อยไปทางทิศเหนือประมาณ 10.4 กิโลเมตร เริ่มเปิด

ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2561 แบ่งห้องเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทรี

เฮ้าส์วิลล่า จำนวน 25 ห้อง บีชฟร้อนท์ พูลวิลล่าจำนวน 6 ห้อง และ ฮิลท็อป 

พูลวิลล่าจำนวน 1 ห้อง เป็นโรงแรมที่มีชายหาดส่วนตัวและท่าเรือส่วนตัว แต่

พื้นที่ของโครงการที่มีวิลล่าตั้งอยู่นั้นอยู่ที่ประมาณ 12 ไร่ ในขณะที่มีห้องพัก

ถึง 32 ห้องทำให้ความเป็นส่วนตัวนั้นลดน้อยลงไป จึงส่งผลให้ความหนาแน่น

ของห้องพักต่อขนาดพื้นที่ดินสูงและขาดความเป็นส่วนตัว กล่าวคือผู้เข้าพัก

สามารถมองเห็นห้องพักใกล้เคียงได้ 
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3. โรงแรม 9 ฮอร์นบิลส์เต็นท์แคมป์ 

 โรงแรม 9 ฮอร์นบิลส์ เต็นท์ แคมป์ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ  

ยาวน้อย ห่างจากโรงแรมซิกส์เซ้นส์ยาวน้อย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ   

130 เมตร เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 มีห้องพักจำนวน 7 ห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปทานในอนาคต 

ระหว่างปลายปี พ.ศ. 2563 - ปี พ.ศ. 2567 คาดหมายว่าจะมีโรงแรมทุกระดับเปิดดำเนินกิจการใน

จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 49 แห่ง ซึ่งสามารถแยกออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับคือ Luxury, First-class และ 

Mid-range คิดเป็นจำนวนห้องพักทั้งสิ้นประมาณ 10,094 ห้อง โรงแรมในกลุ่ม Luxury ที่คาดว่าจะ

เริ่มเปิดดำเนินกิจการภายในอีก 3 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง คิดเป็นจำนวนห้องพักทั้งหมด  

ประมาณ 1,007 ห้อง กิจการส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงและจะบริหารจัดการโดยแบรนด์บริหาร

โรงแรมที่มีชื่อเสียง ระดับนานาชาติ โดยทั้งหมดนั้นอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง การวางแผน หรือการ

เคลียร์พื้นที่ และยังมีโรงแรมในกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการวางแผนการก่อสร้างแต่ยังไม่ระบุวันเปิด

ดำเนินการอีก 7 แห่ง รวมทั้งสิ้นจะมีโรงแรมเปิดให้บริการในกลุ่ม Luxury 12 แห่ง และคิดเป็น

จำนวนห้องพักทั้งหมด 1,808 ห้อง 
 

ส่วนในกลุ่ม First-class นั้น คาดว่าจะมีโรงแรมที่เปิดดำเนินกิจการทั้งสิ้น 6 แห่ง และยังไม่ระบุวัน

เปิดดำเนินการอีก 7 แห่ง รวมทั้งสิ้นจะมีโรงแรมเปิดให้บริการในกลุ่ม First-class คิดเป็นจำนวน

โรงแรมทั้งสิ้น 13 แห่งและห้องพักทั้งหมด 2,393 ห้อง 
 

ส่วนในกลุ่ม Mid-range นั้นจะมีโรงแรมที่เปิดดำเนินกิจการทั้งสิ้น 13 แห่ง และยังไม่ระบุวันเปิด

ดำเนินการอีก 11 แห่ง รวมทั้งสิ้นจะมีโรงแรมเปิดให้บริการกล่มุ Mid-range คิดเป็นจำนวนโรงแรม

ทั้งสิ้น 24 แห่งและห้องพักทั้งหมด 5,893 ห้อง 
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โรงแรมและห้องพักที่จะเปิดให้บริการในอนาคต ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2565  
 ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง จำนวนห้อง ปีที่คาดว่า สถานะ 

     จะเปิด 

     ให้บริการ  
กลุ่มโรงแรม Luxury 
1 โรงแรมตรี วนันดา ภูเก็ต หาดถลาง 298 2565 อยู่ระหว่างการวางแผน 
2 โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ภูเก็ต หาดแหลมสิงห์  105 2566 อยู่ระหว่างการวางแผน 
3 โรงแรมเฮเวนน่า โอเชี่ยนวิว หาดกมลา  ไม่ระบุ ไม่ระบุ อยู่ระหว่างการวางแผน 
4 โรงแรมเชอราตัน ภูเก็ต หาดกะหลิม รีสอร์ท หาดกะหลิม  230 ไม่ระบุ อยู่ระหว่างการวางแผน 
5 โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต ป่าตอง รีสอร์ท หาดป่าตอง  300 2565 อยู่ระหว่างการวางแผน 
6 โรงแรมเชอราตัน ภูเก็ต แกรนด์ เบย์  อ่าวปอ  183 ไม่ระบุ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
7 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท ภูเก็ต อ่าวสิเหร่  85 ไม่ระบุ อยู่ระหว่างการวางแผน 
8 โรงแรมเคมปินสกี้ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ่าวสิเหร่  90 ไม่ระบุ อยู่ระหว่างการวางแผน 
9 โรงแรมอะนายารา ลักซ์ พันวา แหลมพันวา  44 ไตรมาส 4  อยู่ระหว่างการวางแผน 
    2563 
10 โรงแรมวี วิลล่า ภูเก็ต แหลมพันวา  24 ไม่ระบุ อยู่ระหว่างการวางแผน 
11 โรงแรมเจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต รีสอร์แอนด์สปา อ่าวฉลอง อ่าวฉลอง  189 2565 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
12 โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท (เอวาซอน ภูเก็ต) หาดราไวย์  260 ไม่ระบุ อยู่ระหว่างการวางแผน  
 รวมกลุ่มโรงแรม Luxury  1,808  
หมายเหตุ : *โรงแรมที่อยู่ในระหว่างการวางแผนนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปีที่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในอนาคต 
 
ที่มา : แผนกวิจัย บริษัทซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 

 

แนวโน้มการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในอนาคต 

จังหวัดภูเก็ตยังคงครองความเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีธรรมชาติที่

สวยงาม เดินทางสะดวกและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานนานาชาติในระดับ

ราคาที่แข่งขันได้ ถึงแม้ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ถ้าหากปัญหา  

ดังกล่าวคลี่คลายแล้วภูเก็ตยังคงถือเป็นจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอยู่เป็น

ที่มา : แผนกวิจัย บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 
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จำนวนมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมของจังหวัดภูเก็ตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง   

จากข้อมูลและแผนธุรกิจของโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติหลายโรงแรมที่เปิดเผยการลงทุน  

ที่จังหวัดภูเก็ต เครือข่ายของกล่มุโรงแรมที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่าง

ประเทศ แต่ยังทำให้ทั่วโลกได้รู้จักภูเก็ตในฐานะทำเลที่น่าลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์อีกทางหนึ่ง

ด้วย ถึงแม้ว่าโรงแรมบางแห่งมีการขยายวันเปิดดำเนินการออกไปบ้างแต่อีกหลายๆ โรงแรมยังคง

เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 

 

การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม Luxury ซึ่งเป็น  

คู่แข่งโดยตรงของโรงแรม เนื่องจากมีแบรนด์โรงแรมระดับนานาชาติวางแผนการลงทุนและจะพร้อม

เปิดดำเนินกิจการภายใน 4 ปี ข้างหน้า การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงแรมดังกล่าวอาจทำให้อัตราการเข้า

พักลดต่ำลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความคิดเห็นว่าอัตราค่าห้องพักรายวันเฉลี่ยยังสามารถปรับเพิ่ม

สูงขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะปกติโดยผู้ประกอบการอาจจะต้องมี

การปรับตัวโดยการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและชดเชยกำลังซื้อ ที่ลดลง

เนื่องจากค่าเงินบาทที่ค่าขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา แต่หากเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตทั้งจำนวนนักท่อง

เที่ยว อัตราการเข้าพักที่อยู่ในระดับดีตลอดมา ทำให้การเติบโตของอัตราค่าห้องพักรายวันเฉลี่ย 

(Average Daily Rate, ADR) ของโรงแรมยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต การแข่งขันของ

กลุ่มโรงแรม Luxury จึงเป็นเรื่องของการบริการระดับคุณภาพที่สร้างความแตกต่าง รวมไปถึงทำเล  

ที่ตั้งและทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะเป็นจุดขายหลักเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 

 

4. ปัจจัยความเสี่ยง 

4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หรือปัจจัยมหภาคอื่นๆ 

 โครงการที่กองทุนรวมจะลงทุน มีความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจทั้งใน

และต่างประเทศ เนื่องจากผู้เข้าพักจะเป็นทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยและนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ โรงแรมอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย

มหภาคอื่นๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

การเพิ่มค่าเงินบาท มุมมองในทางลบของชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเทศไทยผลกระทบจาก

การก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อม หรือการแพร่

ระบาดของโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไข้หวัดนก หรือโรค

อื่นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยใน

ปัจจุบันหรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งอาจ

จะมีผลกระทบร้ายแรงต่อการดำเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดำเนินกิจการ และ

การเติบโตของกองทุนรวม 
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4.2 ความเสี่ยงทางการเมือง 

 ในกรณีที่เกิดผลกระทบทางด้านการเมืองอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง 

รวมถึงนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและ  

การท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด  

ผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงานของโครงการ ซิกเซ้นส์ ยาวน้อย สภาวะทางการเงิน

และผลการดำเนินงานของกิจการของผู้เช่า ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ของกองทุนรวมด้วย 
 

4.3 ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการโรงแรม 

 การประกอบธุรกิจโรงแรมนับเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบ

กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจศูนย์การค้า อาคารสำนักงานให้เช่า 

เป็นต้น เนื่องจากการประกอบกิจการโรงแรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน รวม

ถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้น การที่กองทุนมีการให้เช่าทรัพย์สิน

ของกองทุนรวมเพื่อให้ผู้เช่านำทรัพย์สินไปประกอบกิจการโรงแรม และหากผู้เช่าตาม

สัญญาเช่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการประกอบกิจการโรงแรมและผู้เช่าไม่สามารถ

ชำระค่าเช่าได้ตามที่กำหนด หรือค่าเช่าแปรผันที่ได้ไม่เป็นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้อาจ

ส่งผลกระทบแก่ผลประกอบการของกองทุนรวมได้ 
 

4.4 ความเสี่ยงจากการมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว 

 กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียว ถ้าหากปัจจัยใดๆ 

ที่มีผลกระทบกับโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย นี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และ

ผลประกอบการของกองทุนรวม ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกองทุน

รวมอื่นที่ลงทุนในทรัพย์สินเพียงแห่งเดียว (Single Asset) 
 

4.5 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น 

 ผลประกอบการของกองทุนรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของการท่องเที่ยวใน

จังหวัดภาคใต้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงแรมในเกาะยาวน้อย กระบี่ พังงา หรือภูเก็ต 

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโรงแรมหรือที่พัก การที่มีจำนวนโรงแรมหรืออาคารที่พักอาศัย

เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้อุปทานเพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันในการจัดหาผู้เช่าห้องเพิ่มขึ้น 
 

4.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนความนิยมในรูปแบบของโครงการ 

 โครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ที่กองทุนรวมลงทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของความนิยมนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีลักษณะมุ่งเน้นการเข้า

ถึงธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากโครงการทั่วไป ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีความนิยมในการเข้า

พักในโครงการลักษณะนี้น้อยลงอาจมีผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการใน
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โครงการ หากโครงการไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือภาพลักษณ์โครงการ

ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 

4.7 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อ

วินาศกรรม 

 การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อ

วินาศกรรม แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์

ของกองทุนรวม นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมแล้ว อาจก่อ

ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาใช้บริการในโครงการของ  

กองทุนรวม 
 

 นอกจากนี้ การซ่อมแซมที่จำเป็นใดๆ เพื่อแก้ไขความเสียหายของอสังหาริมทรัพย์อาจมี  

ค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลานาน รวมถึงอาจทำให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้จากการหยุด

ชะงักของโรงแรม ดังนั้นเหตุการณ์ร้ายแรงและ/หรือ ความเสียหายที่ เกิดขึ้นต่อ

อสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน และสถานะ

ทางการเงินของกองทุนรวม 
 

 อย่างไรก็ดี กองทุนรวมได้จัดให้มีการประกันภัยในอสังหาริมทรัพย์ และทำประกันภัยที่

ครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สินของโครงการที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว 

หรือเหตุการณ์สึนามิ อุบัติภัย และการก่อวินาศกรรมไว้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ของกอง

ทุนรวมโดยมีความคุ้มครองและวงเงินประกันภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันภัย

ของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะการใช้งานสอดคล้องกับการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์

ของกองทุนรวม 
 

4.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานทางบัญชี 

 รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอาจถูกกระทบจากการออกมาตรฐานทางบัญชี

ฉบับใหม่ หรือมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี เนื้อหาสาระที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน

มาตรฐานทางบัญชีที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ

สำนักงาน กลต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบันทึกทางบัญชีของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนรวมไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวได้ อีกทั้งไม่สามารถประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

การเสนอรายงานฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนรวม นอกจากนี้ 

มูลค่าทางบัญชีของกองทุนรวมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตหากมุมมองของ  

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กองทุนรวมจะต้องดำเนินการให้มีการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้ประเมินค่าทรัพย์สินตามราย

ละเอียดที่กำหนดในโครงการ 
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4.9 ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้นจะถูกกำหนดจากผลการดำเนินงาน โดยผลการ

ดำเนินงานของกองทุนรวมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและ  

ต่างประเทศ การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การแข่งขันจากโครงการอื่น   

การเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น   

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดย  

ค่าเช่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เช่าในการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่า และ  

ความสามารถของกองทุนรวมในการบังคับหลักประกันตามขั้นตอนและในเวลาอันควร  

ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเมื่อเกิดเหตุเลิกสัญญา ดังนั้น ความผันผวนของค่าเช่า

แปรผันอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ 

ณ ที่นี้ หรือกองทุนรวมอาจจะไม่สามารถที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่ม  

การจ่ายเงินปันผลได้ในปีต่อๆ ไป 
 

4.10 ความเสี่ยงจากเงินชดเชยที่ได้จากการทำประกันภัยอสังหาริมทรัพย์อาจได้ไม่ครบตาม  

ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

 ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร กองทุนรวมจะจัดให้มีการทำประกันวินาศ

ภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด (All Risks Insurance) และจะเจรจาให้ผู้เช่าทำประกัน

ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยผู้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดตลอดระยะเวลาเช่า โดยระบุให้กองทุนเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน

ภัย นอกจากนี้ กองทุนรวมจะเจรจาให้ผู้เช่าจัดให้มีการทำประกันภัยต่อบุคคลภายนอกที่

อาจได้รับความเสียหายจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ลงทุนอีกด้วย 
 

 อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ที่มิได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หรือ

ความเสียหายนั้นเกินกว่าวงเงินที่ครอบคลุมตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือกองทุนไม่

สามารถเรียกเงินประกันได้ครบถ้วนตามกรมธรรม์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบใน

ทางลบต่อสถานะทางการเงินของกองทุน ทำให้รายได้ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นั้น  

ไม่เป็นไปตามประมาณการ ในกรณีดังกล่าวของกองทุนรวมอาจได้รับความเสียหาย

ทางการเงินเนื่องจากเงินชดเชยที่ได้จากการประกันภัยอาจชดเชยความเสียหายได้ไม่ครบถ้วน 
 

 นอกจากนี้ ความเสี่ยงบางอย่างอาจไม่สามารถทำประกันภัยคุ้มครองได้ หรือค่าเบี้ยประกัน

อาจสูงมากจนไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะทำการประกันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงใน

กรณีดังกล่าว ในกรณีที่เกิดความเสียหายในส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความเสีย

หายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าวงเงินประกัน หรือกองทุนรวมไม่สามารถเรียกเงินประกันได้
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อย่างครบถ้วนตามกรมธรรม์ กองทุนรวมอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทำให้รายได้

ในอนาคตของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่เป็นตามประมาณการ 
 

4.11 ความเสี่ยงด้านภาษีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

 ในการขาย โอน หรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ 

(ในกรณีที่กองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระทางภาษีและ  

ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อ ขาย หรือโอนกรรมสิทธิในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ 

ซึ่งกองทุนอาจต้องรับภาระทั้งหมดหรือบางส่วน และอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษีที่

กองทุนจะต้องชำระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจมีการ

เปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องภาษีจากผลการดำเนินงาน ภาระภาษีอื่นๆ 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือภาระภาษีของเงินปันผลที่กองทุนรวมจ่ายให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน หรืออาจมีการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ 

บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ

ตามกฎหมายในอนาคต อันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อผลประกอบการและมูลค่าหน่วยลงทุนของ  

กองทุนรวมได้ 
 

4.12 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

 โดยปกติแล้วโครงการโรงแรมและอาคารที่พักอาศัยลักษณะนี้แต่ละแห่งจะต้องมีการ

ซ่อมแซมและปรับปรุงให้ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลูกค้า

อยู่เสมอ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติการปรับปรุงหรือ

ซ่อมแซมบำรุงรักษาประจำปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

รวม ยกเว้นในกรณีที่เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ การปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพ

ลักษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรมและอาคารที่พักอาศัย ซึ่งปกติจะดำเนินการทุก   

5-7 ปี หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบสำคัญๆ ของโครงการซึ่งปกติจะดำเนินการทุก   

20 ปี โดยประมาณการปรับปรุงดังกล่าวจะดำเนินการเป็นส่วนๆ เฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ

ปรับปรุงเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มี

การปรับปรุง หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับการรบกวนจากการปรับปรุง 
 

 อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั้ง ผู้บริหารโครงการจะมีการวางแผน

เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุดและจะต้องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และ  

ผลตอบแทนที่ได้รับทุกครั้งก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่มีการ

ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครั้ง ผู้เช่ายังคงต้องชำระค่าเช่าอัตราคงที่ให้แก่กองทุน 

เว้นแต่การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย 
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4.13 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาต 

 ตามกฎหมายแล้วใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมจะต้องมีการต่ออายุทุก 5 ปี หาก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของผู้เช่าถูกยกเลิกหรือไม่มีการต่ออายุ หรือผู้เช่าไม่

สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (บางส่วนหรือทั้งหมด) 

อาจจะทำให้มีผลกระทบในทางลบต่อผู้เช่า กล่าวคือจะทำให้ผู้เช่าไม่สามารถประกอบ

กิจการดำเนินการโรงแรม (บางส่วนหรือทั้งหมด) ต่อไปได้ และอาจทำให้ผู้เช่าไม่สามารถ

ชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวม และ/หรือทำให้รายได้ของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 

และอาจเป็นผลให้ผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่าได้ ทั้งนี้ 

กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องกับการขอต่อใบอนุญาตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซึ่งอาจจะ

ทำให้การขอต่อใบอนุญาตล่าช้าหรืออาจจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว

กองทุนรวมอาจพิจารณายกเลิกสัญญาเช่าโดยนำอาคาร หรือบ้านพักบางส่วนหรือทั้งหมด

ในโครงการมาดำเนินการหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ แทน เช่น อาคารที่พักอาศัยแบบ

เช่าระยะยาวหรือสามารถนำอาคารหรือบ้านพักดังกล่าวแยกขายเป็นหลังๆได้ 
 

4.14 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการหาผู้เช่ารายใหม่เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

 หากสัญญาเช่ามีผลสิ้นสุดลงและกองทุนรวมอยู่ในระหว่างดำเนินการหาผู้เช่ารายใหม่ เพื่อ

เข้าทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กับกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ทัน

การสิ้นสุดของสัญญาฉบับเก่าจะมีผลกระทบให้กองทุนขาดรายได้จากการให้เช่าในช่วง

เวลาที่ยังไม่มีการเช่า นอกจากนี้ ราคาตลาดของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจได้รับผล

กระทบหากผลประโยชน์ที่ได้ภายใต้สัญญาเช่าฉบับใหม่แตกต่างไปจากเดิม 
 

4.15 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าของผู้เช่า 

 การที่ผู้เช่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญาเช่าได้ ผู้เช่าอาจมีความ

เสี่ยงในการขาดเงินทุนหมุนเวียนหรืออาจไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในจำนวนที่

เพียงพอตามที่ผู้บริหารโรงแรมเห็นว่าเหมาะสมกับการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานของ  

ผู้บริหารโรงแรม และอาจเป็นเหตุให้ผู้เช่าผิดสัญญาการบริหารโรงแรม จะเป็นเหตุเลิก

สัญญาและกองทุนจะมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเช่าได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะดำเนินการหาผู้เช่า

รายใหม่ ถ้าหากกองทุนไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่ได้ภายในเวลาอันควรหรือไม่สามารถ

เจรจาตกลงกับคู่สัญญาเช่าฉบับใหม่ โดยมีข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนได้ กระแส

รายได้ของกองทุนอาจชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ

ผลประกอบการของกองทุน 
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4.16 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาและ/หรือผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้บริหารโรงแรม 

 การยกเลิกสัญญาระหว่างผู้บริหารโครงการกับผู้เช่าอาจเกิดขึ้นได้ หากผู้บริหารโครงการ

และ/หรือผู้เช่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่ภายใต้สัญญา

นั้นๆ (หรือคู่สัญญาอาจตกลงยกเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย) อันเป็นเหตุ  

ให้ผู้เช่าต้องหาผู้บริหารโครงการรายใหม่ ถึงแม้บริษัทจัดการเชื่อว่าผู้เช่าจะสามารถหา  

ผู้บริหารโครงการรายใหม่แทนได้ในระยะเวลาอันควรเนื่องจากมีผู้บริหารโครงการ  

มืออาชีพอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลก และน่าจะมีผู้บริหารโครงการรายอื่นหลายรายที่

ต้องการเข้ามาเป็นผู้บริหารโครงการนี้อันเนื่องมาจากคุณภาพและสถานที่ตั้งของโครงการ 

อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่เจรจาและติดต่อกับผู้บริหารโครงการรายใหม่นั้นกระแสรายได้

ของกองทุนอาจชะงักหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ  

ผลประกอบการของกองทุน 
 

4.17 ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 

 กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสุทธิในแต่ละปีใน

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปีหรือจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ตาม

เงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 2 ครั้ง

ต่อปี อย่างไรก็ดี รายได้ของกองทุนรวมนั้นมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่

กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่า รายได้อื่นที่กองทุนรวมจะ

ได้รับ ความสามารถในการบริหารโครงการของผู้บริหารโครงการ ภาวะเศรษฐกิจ และ  

การแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยอื่นที่อยู่นอกการควบคุมของกองทุนรวม หาก

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ และเป็นไปตามที่

กองทุนรวมคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและความสามารถในการจ่าย

เงินปันผลของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนรวมจะสามารถ

จ่ายเงินปันผลหรือรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลได้ 
 

4.18 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหาก

มีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ได้คำนวณโดยใช้ข้อมูลจาก

รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูลพื้นฐาน และมูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็น

มูลค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไปทั้งหมด หรือมี

การเลิกกองทุนรวม 
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4.19 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง 

 เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการ

ซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปริมาณ

ความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ซื้อ-ผู้ขาย 

(Bid-Offer) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่กองทุนไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น สภาวะ

การซื้อขายหลักทรัพย์ ปริมาณความต้องการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หน่วย

ลงทุนนี้จะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรอง นอกจากนี้ การที่กองทุนมีขนาดการ

จดทะเบียนที่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วย

ลงทุน และราคาเสนอซื้อ-ราคาเสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนอาจจะแตกต่างจาก

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV) อย่างมีนัยสำคัญ 
 

4.20 ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับ 

 กองทุนจะได้รับค่าเช่าจากผู้เช่า 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นอัตราค่าเช่าคงที่ และอัตราค่าเช่า

แปรผัน ทำให้ความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าของผู้เช่า ส่งผล

กระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นอัตราค่าเช่า

แปรผัน ถึงแม้ว่าอัตราค่าเช่าคงที่ยังคงเป็นรายได้หลักของกองทุนก็ตาม 

 

5. ข้อพิพาทและข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ 

 กองทุนไม่มีคดีความ ข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือข้อพิพาททางกฏหมายอื่นใดที่มี  

นัยสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของกองทุนที่บริษัทจัดการเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทาง

ลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินการ และแนวโน้มการดำเนินการใน

อนาคต 

 

6. ข้อมูลสำคัญอื่น 

 - ไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
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ส่วนที่ 3 การจัดการและการกำกับดูแลกองทุน 

7. ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วย 

7.1 หน่วยลงทุน 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเท่ากับ 1,808,808,188.28 

บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.2051 บาทต่อหน่วย 
 

ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จำนวนเงินทุนของโครงการ 1,965,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10.00 บาท 

จำนวนหน่วยลงทุน 196,500,000 หน่วย 

ประเภทหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ 

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก 10.00 บาท 

จำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,965,000,000 บาท 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หน่วยละ 9.2051 บาท 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 1,808,808,188.28 บาท 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน่วยละ 12.0483 บาท 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 2,367,491,717.20 บาท 
 

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 

ราคาปิด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 6.45 บาท 

ราคาสูงสุดของช่วงระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2562- 30 มิถุนายน 2563 9.00 บาท 

ราคาต่ำสุดของช่วงระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2562- 30 มิถุนายน 2563 5.60 บาท 

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 1,267,425,000 บาท 

มูลค่าการซื้อขายทั้งปี (Annual Value Trade) 61,625,637.80 บาท 

มูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อวัน* (Average Daily Trade Value) 260,023.78 บาท (จำนวน  

 ทำการซื้อขาย 237 วัน) 

* (จำนวนทำการซื้อขายใน 1 ปี เท่ากับ 237 วัน) 
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7.2 โครงสร้างผู้ถือหน่วย 

 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมุดทะเบียน ดังนี้ 

7.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก โดยระบุจำนวนหน่วยและร้อยละเมื่อเทียบ

กับหน่วยลงทุนทั้งหมด  

 ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น  

1 บริษัท โรงแรมป่าเกาะ จำกัด 34,177,500 17.39% 

2 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์ 23,428,000 11.92% 

3 นาย ธนะ จิตมากุศล 15,000,000 7.63% 

4 น.ส.สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ 15,000,000 7.63% 

5 บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด 8,071,700 4.11% 

6 นายสนิทพงศ์ ภัทรศุกล 5,000,000 2.54% 

7 บริษัท ซิสคัส จำกัด 4,464,800 2.27% 

8 คุณสุดา อัศวโภคิน 4,100,000 2.09% 

9 นาย นิพนธ์ บุณยประภัศร 2,100,000 1.07% 

10 คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ 2,000,000 1.02% 

11 คุณปราณี เผอิญโชค 2,000,000 1.02% 

12 คุณฌอง-มิเชล เจิมมิ่ง 2,000,000 1.02% 

 

7.2.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่  

 ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น  
1 บริษัท โรงแรมป่าเกาะ จำกัด 34,177,500 17.39% 

2 นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์ 23,428,000 11.92% 

 

7.3 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง   

ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล

แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น

จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(2) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่าย

เงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 
 

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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 บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับ

แต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้

ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

 เงื่อนไขเพิ่มเติม 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนในงวดที่

พิจารณาจ่ายมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาทบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่

จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อนำไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่

จะให้มการจ่ายในงวดถัดไป  

 ตารางข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง  
 ปีที่ดำเนินงาน 2562 2561 2560 2559 2558 

  1 ก.ค. 2562- 1 ก.ค. 2561- 1 ก.ค. 2560- 1 ก.ค. 2559- 1 ก.ค. 2558- 

  30 มิ.ย 2563 30 มิ.ย 2562 30 มิ.ย 2561  30 มิ.ย 2560 30 มิ.ย 2559  
เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) 0.1600* 0.6600 0.6100 0.5450 0.4760 

อัตราร้อยละเมื่อเทียบกับราคา 1.60%* 6.60% 6.10% 5.45% 4.76% 

 เสนอขายครั้งแรก (%) 

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล 30.65%* 91.23% 91.40% 91.79% 91.56% 

 เทียบกับกำไรสุทธิ (%)  
* กองทนุรวมไดบ้นัทกึผลขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ จำนวน 434.88 ลา้นบาท ในงบกำไร

ขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลจาก

การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (ในระยะเวลาเดียวกันของงวด

ปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า) จากผลประกอบการดังกล่าวทำให้กองทุนรวมไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากการจ่าย

เงินปันผลดังกล่าวจะทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 บริษัทจัดการ 

8.1.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 32 ถนนพระราม 4 

 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1701 

 Website: www.tmbameastspring.com 
 

8.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น  
 ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สัดส่วนการถือหุ้น  
 1 พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ลิมืเต็ด 64.9999% 

 2 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 34.9999% 
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8.1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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8.1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน 

 ในการจัดการกองทุนรวมบริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ

และบริหารกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารกองทุน 

1.1 จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ

และผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด ตามประกาศของสำนักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

1.2 จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแต่ง

ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระสำคัญไม่ต่างจาก

ร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญา และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ผ่านการพิจารณาจาก

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.3 จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดของโครงการที่

เป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(ก) ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้

บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือชี้ชวนให้สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่าย

หนังสือชี้ชวนให้แก่ประชาชน 

(ข) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัด

ส่งและดำเนินการให้ผู้จัดการจัดจำหน่ายและผู้สนับสนุนการขาย

จัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบพร้อม

กับใบจองซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือ  

ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ

และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและของ  

ผู้สนับสนุนการขายแล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่  

ผู้ที่สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน 

(ค) เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ้นสุดลงแล้ว บริษัท

จัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการ

ทุกแห่งของบริษัทจัดการเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ และ

จัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วน
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ข้อมูลโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม

ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 10 

วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่ม

เติมโครงการและแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม 

(ง) จัดให้มีใบจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งต้องมีคำเตือนตามที่กำหนดไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.4 นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 

รวมทั้งการหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการซื้อ 

โอน เช่าช่วง จำหน่าย โอนสิทธิการเช่า และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ ตามนโยบาย 

วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยจะ

ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย 

1.5 ดำเนินการเพิ่มหรือลดจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมตามวิธีการที่ระบุไว้

ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

1.6 จัดสรรผลกำไรของกองทุนรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที่

กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด 

1.7 จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด 

1.8 จัดให้มีการประกันวินาศภัยอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามที่

กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด 

1.9 จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อกำหนดและหลัก

เกณฑ์ที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด 

1.10 ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ใน

การประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์

สินร้องขอรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน

หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินในการ

สำรวจอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื่อการประเมินค่า และ/หรือ

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบ

หมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์

ของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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1.11 เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนรวม 

ตามข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ในโครงการ 

1.12 กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมี

อำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย 

1.13 ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษา

ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์

และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

1.14 ดำเนินการเลิกกองทุนรวม ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ 

2. การรับและจ่ายเงินของกองทุนรวม 

 จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือเงินตอบแทน

อื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ 

3. การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม 

3.1 แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดสินใจ  

ซื้อ เช่า เช่าช่วง จำหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ  

กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะประกาศรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.2 แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการ

เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ  

แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายอื่นแทนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติ  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และตามเงื่อนไขใน

การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในโครงการ ทั้งนี้ โดยได้รับ

อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.3 แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายอื่น 

ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำหนด และแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบ 

3.4 แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อทำการประเมินค่าก่อนที่จะลงทุน 

หรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
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ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ

เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิด

ขึ้นอันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างมี

นัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในบัญชี

รายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.5 แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3.6 แต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ

และ/หรือกองทุนรวม ทั้งนี้ ที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

3.7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึงการ

เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ

แจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

3.8 แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเพื่อทำหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สิน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและหน้าที่อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชี

เสร็จสิ้นเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.9 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

กองทุนรวม อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ผู้จัดทำ

ประมาณการ ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ผู้รับ

เหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

4. การดำเนินการอื่นๆ 

4.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของ

โครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 

วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน 

4.2 ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับ

หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่

วันจดทะเบียนกองทุน 

4.3 ขอรับใบแทนหลักทรัพย์การรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
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สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าว

สูญหายหรือถูกทำลาย 

4.4 ดำเนินการแยกบัญชีและจัดเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจาก

ทรัพย์สินของบริษัทจัดการและนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาต เว้นแต่โดยสภาพของทรัพย์สินนั้นไม่สามารถกระทำได้ 

4.5 จัดให้มีนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และเก็บรักษาไว้ซึ่ง

ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

4.6 จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดทำ

รายงานการลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด 

4.7 คำนวนมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธี

การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

4.8 แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ที่เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 

ภายหลังจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า

หน่วยลงทุนตามข้อ 4.7 

4.9 จัดทำงบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับ

กิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 

4.10 จัดทำรายงานของกองทุนรวมที่มีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กำหนด ทุกสิ้นปีการเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่

มีชื่ออยู่ ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีการเงิน 

4.11 จัดส่งสำเนารายงานการประเมินค่า พร้อมด้วยสำเนาเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินค่า เว้นแต่

กรณีรายงานการสอบทานการประเมินค่าที่จัดให้มีขึ้นตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือชี้ชวน และการดำเนินการส่งรายงานดังกล่าวให้เฉพาะผู้ดูแลผล

ประโยชน์ 
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4.12 จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลันเมื่อมีการลงทุน

หรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ของกองทุนรวม 

1. เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ 

และสัญญาซื้อ เช่า รับโอนกรรมสิทธิการเช่า หรือสิทธิ ใน

อสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

2. สัญญาเป็นหนังสือที่แสดงเจตนาการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือ

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้า

ครอบครองอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วัน

ทำการนับตั้งแต่วันที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

4.13 จัดส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน สำเนาสัญญาแต่ง

ตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสำเนาสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา 

(ถ้ามี) ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำสัญญาดัง

กล่าว เว้นแต่ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวมซึ่งมี

การแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้งผู้ดูแลผล

ประโยชน์ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์

สินให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันแต่งตั้งผู้ดูแลผล

ประโยชน์ 

4.14 รวบรวม ติดตาม ดำเนินการ สั่งให้ผู้มีหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง 

อาทิเช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น 

จัดเตรียม จัดส่ง จัดทำรายงานต่างๆ และ/หรือดำเนินการต่างๆ ตามที่

ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ แต่ทั้งนี้

บริษัทจัดการไม่ต้องรับรอง และ/หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องของ

ข้อมูลต่างๆ ซึ่งเตรียมโดยบุคคลดังกล่าว อีกทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในการ

ดำเนินการต่างๆ ของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากบริษัทจัดการทราบ

ถึงความผิดพลาดของรายงานต่างๆ และหรือการกระทำที่ผิดพลาดโดย

บุคคลดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้บุคคลนั้นๆ ทำการ

แก้ไขให้ถูกต้องโดยพลัน 

4.15 จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุน หรือ

จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน

รวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 

วันนับแต่วันที่ลงทุน หรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
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อสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าวไว้ใน

ที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่ของ  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจำหน่าย

อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยหนังสือสรุปข้อมูล

จะมีสาระสำคัญตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

 ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดการอาจ

จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตามวรรคก่อน ให้ตลาด   

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนการจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ 

ภายในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อ เช่า จำหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกำหนดเวลาอื่นตามที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

4.16 เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

บริษัทจัดการจะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการ หรือการประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่า

ทรัพย์สินโดยมีรายละเอียดข้อมูลตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำหนด 

4.17 ดำเนินการให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมเข้าครอบครอง

อสังหาริมทรัพย์และดำเนินการให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์

นั้นครั้งต่อๆ ไป ทุก 1 ปีนับแต่วันที่ดำเนินการตรวจตราครั้งก่อนแล้ว

เสร็จการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งให้บริษัทจัดการ

ดำเนินการให้มีการบันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตามความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มดำเนินการ

ตรวจตรา และให้ส่งสำเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 

วันทำการนับแต่วันที่ทำบันทึกแล้วเสร็จ  

 หากบริษัทจัดการตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ว่า

อสังหาริมทรัพย์ชำรุดบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทดำเนินการให้มี

การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพที่จะใช้หาประโยชน์ได้

โดยเร็ว 

4.18 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง

ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
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4.19 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะ

เวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่

ครบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว และเปิดเผยความคืบหน้าผ่านทาง

เว็ปไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ 

4.20 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ

บริษัทจัดการ 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 

1. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

2. นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการการลงทุน 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 
 

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์  
 ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 

   กับการบริหารจัดการกองทุนรวม  
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล 2542 ปริญญาเอก การเงิน 2552 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

  โครงการร่วมระหว่าง   ทหารไทย จำกัด : กรรมการผู้จัดการ 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2549 - 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วรรณ จำกัด : กรรมการผู้จัดการ 

  และสถาบันบัณฑิตพัฒน 2545 - 2549 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  

  บริหารศาสตร์และสนับสนุน   จำกัด (มหาชน) : ผู้อำนวยการอาวุโส,  

  โดย CIDA  ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ 

 2532 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2542 - 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

  Chaminade University of   วรรณ จำกัด : ผู้อำนวยการอาวุโส,  

  Honolulu โดยทุน Fujitsu   ฝ่าย Venture Capital Fund 

  Asian Scholarship Program  Management 

 2531 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2541 - 2547 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 2527 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2539 - 2540 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ชมรมผู้ค้า 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตราสารหนี้ (ปัจจุบัน คือ ศูนย์ซื้อขาย 

     ตราสารหนี้ไทย) : รองผู้จัดการทั่วไป 

   2533 - 2536 Foreign Bond Department,  

    Kankaku Securities Co.,Ltd.  

    Tokyo : ผู้ช่วยผู้จัดการ  
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 ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 

   กับการบริหารจัดการกองทุนรวม  
นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ 2537 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2551 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  ทหารไทย จำกัด : รองกรรมการผู้จัดการ 

  ศศินทร์  ฝ่ายจัดการลงทุน 

 2530 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 2546 - 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทหารไทย จำกัด : ผู้ช่วยกรรมการ 

   ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน 

  2543 - 2546 ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ 

   (ประเทศไทย): ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

   ฝ่ายตลาดตราสารหนี้ 

  2540 - 2543 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย  

   จำกัด : ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน 
 

8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ไม่มี 
 

8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

8.3.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซด์ 

 ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

 ที่อยู่ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) 

  1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 

  แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

  โทรศัพท์ 0-2470-1962 

  โทรสาร 0-2470-1996-7 

  Website : www.kasikornbank.com  
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8.3.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทผู้ดูแลผลประโยชน์  

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ  

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 443,939,592 18.55% 

STATE STREET EUROPE LIMITED 203,656,972 8.51% 

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 142,055,420 5.94% 

สำนักงานประกันสังคม 85,905,100 3.59% 

BNY MELLON NOMINEES LIMITED 78,949,299 3.30% 

THE BANK OF NEW YORK MELLON 55,954,035 2.34% 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 51,034,453 2.13% 

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 39,954,882 1.67% 

NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING  32,586,142 1.36% 

 THAILAND CL AC 

GIC PRIVATE LIMITED 31,350,600 1.31% 

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 30,797,300 1.29% 

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 23,932,600 1.00% 

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 23,873,442 1.00% 

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 21,226,200 0.89% 

HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE  21,206,100 0.89% 

 COMPANY OBA ESI 

GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS  20,363,067 0.85% 

 EQUITY FUND 

SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 17,216,393 0.72% 

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. 13,842,857 0.58% 

CITI (NOMINEES) LIMITED-EQUITY TRUSTEES  12,624,647 0.53% 

 LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY F ORBIS GL  

 EQ LE FD (AU REG) 

GERLACH & CO.-ORBIS GLOBAL EQUITY FUND 12,181,658 0.51% 

 

8.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่

กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ทำขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 ของพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายหลักทรัพย์ และ
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ข้อกำหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที่

ทำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด  

 ในกรณีบริษัทจัดการกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือ

ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของ

โครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำหน้าที่รายงาน

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยมีรายละเอียดและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

(3) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้อง

ร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. 

(4) ดำเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้แล้วเสร็จตามกำหนด

เวลา ดังต่อไปนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จาก

บริษัทจัดการ 

(ข) ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ ทั้งนี้   

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบทรัพย์สินจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน

รวม 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและ

ครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มดำเนิน

การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้น 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

พบว่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมชำรุดบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ 

(7) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผล

ประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบ

ต่ออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 

(8) ตรวจสอบการซื้อ เช่า เช่าช่วง จำหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหลักทรัพย์

กำหนด 

(9) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้

รวมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกบัญชี

ทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้กับบัญชีทรัพย์สินของตนเอง 
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(10) รับรองว่าการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการคำนวณ 

กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

มูลค่าหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นถูกต้องและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการและกฎหมายหลักทรัพย์ โดยผู้ดูแลผล

ประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลจาก

รายงานที่บริษัทจัดการจัดทำและได้รับรองรายงานดังกล่าวเอง หรือบริษัท

จัดการได้รับจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ลงนามรับรองความถูกต้องของ

รายงานดังกล่าวมาใช้ประกอบการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ 

(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 

(12) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผล

ประโยชน์ 

(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

8.4 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 

1. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ 

2. คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ  

  ฝ่ายจัดการลงทุน/ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 

3. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
 

8.5 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขของโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท

ประเมินค่าทรัพย์สินและที่ปรึกษากองทุน 

8.5.1 ผู้สอบบัญชี 

 ชื่อ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

 ที่อยู่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 

  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  โทรศัพท์ 0-2645-0080 

  โทรสาร 0-2645-0020 
 

8.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

 ที่อยู่ ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4  

  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  โทรศัพท์ 0-2838-1800 
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8.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

 ชื่อ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 

 ที่อยู่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 46 

  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

  โทรศัพท์ 0-2119-1500 

  โทรสาร 0-2685-3300-1 
 

8.5.4 ที่ปรึกษากองทุน 

 ไม่มี 

 

9. การกำกับดูแลกองทุน 

9.1 นโยบายการกำกับดูกองทุน 

 บริษัทจัดการมีแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและ

ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

จัดการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานในการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรวมทั้งกรรมการ

ของบริษัทจัดการที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนอย่าง

เคร่งครัด ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ประกาศ คำสั่งที่ออกโดยคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีการจัดตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

เพื่อพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้าน Investment and Risk Management Policy และผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุน และมีผู้ดูแลผลประโยชน์ทำหน้าที่สอบทานการทำงานของบริษัท

จัดการ 
 

9.2 คณะกรรมการของบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 

1. นางมาลี แรมลี กรรมการ 

2. นาย เช็ค ไว ควง กรรมการ 

3. นายเทีย ไท เปง เบอร์นาร์ด กรรมการ 

4. นายซาเวียร์ เบอร์นาร์ด มอรีซ เมเยอร์ กรรมการ 

6. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 
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รายชื่อผู้บริหาร 

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 

1. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ 

2. นายไพศาล ครุฑดำรงชัย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน 

3. คุณเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ  

  ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ 

4. นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน 

5. นางธิดา โชติยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ  

  ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจองค์กร 

6. นางศิริภรณ์ ขอเกียรติวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

  และเทคโนโลยี 

7. Mr. Premanand Subramanian รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน 

8. นายพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

9. คุณณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 

1. Gwee Siew Ping ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  และบริหารความเสี่ยง 

2. Avnish Kalra กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

3. Tan Wee Yen กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

4. สมนึก วิวัฒนะ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 

1. ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ 

2. คุณพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน/ 

  ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 

3. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
 

 กองทุนอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่ง

อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ลงทุนของกองทุนในอนาคต องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการลงทุนของกองทุนรวม จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 องค์ประกอบคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมประกอบด้วย 

1. กรรมการซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัท

จัดการในนามของกองทุนรวม ในฐานะตัวแทนของบริษัทจัดการ จำนวนไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการของกองทุนรวม โดยพิจารณาจากผู้ที่

ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทจัดการ

กำหนด คือมีการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวน

หน่วยที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้คณะกรรมการลงทุนมีตัวแทนของบริษัทจัดการซึ่งได้

รับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด 
 

 อนึ่ง กรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีหน้าที่ คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และกรรมการลงทุนมี

สิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามที่บริษัทจัดการกำหนด 
 

 กรรมการลงทุนแต่ละท่านในคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะมีวาระการดำรง

ตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระแล้วอาจได้รับการ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุนได้อีก 
 

 ทั้งนี้ ถ้ามีตำแหน่งกรรมการใดๆ เกิดว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการมีสิทธิแต่งตั้ง

กรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลงได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยให้

กรรมการลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่ากับ

ระยะเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการลงทุน ผู้ที่ตนได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามา

ดำรงตำแหน่งแทน 
 

9.3 การประชุมคณะกรรมการ 

 รูปแบบการตัดสินใจ 

(1) การเรียกประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเรียกประชุมคณะ

กรรมการลงทุนเพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ โดย

บริษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระการ

ประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามควรแก่

กรณีให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่
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กรณีฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไม่มีการส่งหนังสือเชิญ

ประชุม หากกรรมการได้เข้าร่วมในการประชุมแล้ว ให้ถือว่ากรรมการดังกล่าวสละ

สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุม 

(2) กำหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 

 คณะกรรมการลงทุนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กำหนด

โดยคณะกรรมการลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดให้มีการประชุมหรือลงมติโดยไม่ต้องจัด

ประชุมก็ได้ โดยกรรมการคนหนึ่งคนใดอาจเสนอมติที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อเวียนให้คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและลงนามในมติดังกล่าว ทั้งนี้ จะแยก

ลงชื่อในแต่ละต้นฉบับของมติ หรือลงชื่อร่วมกันในต้นฉบับเดียวกันก็ได้ 

(4) องค์ประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดให้มีการประชุม จะต้องมีกรรมการเข้า

ร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และต้องมีตัวแทนจากบริษัท

จัดการทุกครั้งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นอาจเป็นในลักษณะ

การนั่งประชุมร่วมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) ก็ได ้

(5) มติของที่ประชุม 

 กรณีจัดให้มีการประชุม 

 ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากซึ่งคิดจากจำนวนคณะ

กรรมการลงทุนที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

 กรณีไม่จัดให้มีการประชุม 

 คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์

อักษร โดยมติดังกล่าวจะต้องมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็น

ชอบรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการ

สามารถจัดส่งมติที่ได้ลงนามแล้วมายังบริษัทจัดการทางโทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะ

ถือเอาประโยชน์จากสำเนามติที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการซึ่งส่งทางโทรสารถึง

บริษัทจัดการเป็นการลงมติที่มีผลสมบูรณ์ในทันที โดยกรรมการที่นำส่งมติทางโทร

สารดังกล่าวจะต้องนำส่งต้นฉบับของมติให้บริษัทจัดการต่อไป เพื่อบริษัทจัดการจะ

เก็บรักษาต้นฉบับของมติที่ได้รับมาไว้เป็นหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

 ในการลงมติใดๆ ของคณะกรรมการลงทุน บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของ

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
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(6) ประธานที่ประชุม 

 ให้บริษัทจัดการแต่งตั้งกรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการทำ

หน้าที่เป็นประธานกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมมี

อำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และถูกต้องตามที่

กำหนดไว้ในโครงการ 

(7)  รายงานการประชุม 

 บริษัทจัดการจะต้องจัดทำรายงานการประชุมกรรมการให้ประธานในที่ประชุมครั้ง

นั้นลงนามรับรองและเก็บรักษาไว้ที่บริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้

กรรมการตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการในวันและเวลาทำการ

ของบริษัทจัดการ 
 

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทจัดการมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกองทุนเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดย

ได้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการลงทุนในหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู้บริหาร ผู้จัดการ

กองทุน รวมถึงกรรมการ โดยกำหนดให้ทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งในเรื่องเปิดเผยข้อมูลบัญชีซื้อขายหลัก

ทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ การจำกัดการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ต้องห้าม(Restricted Securities) ในบางสถานการณ์หรือ

บางช่วงเวลาของพนักงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวต้อง

รักษาข้อมูลความลับห้ามเปิดเผย นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงาน Compliance 

Unit ทำหน้าที่สุ่มตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบ

ที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างเคร่งครัดและโดยสม่ำเสมอ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ผู้ฝ่าฝืนจะ

ถูกพิจารณาโทษตามแนวทางที่กำหนดในบทลงโทษพนักงานของบริษัท 
 

9.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม 

 คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสินใจ พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการบริหารกองทุนรวม ดังนี้ 

(1) พิจารณาตัดสินใจ ลงทุน ซื้อ เช่า เช่าช่วง ให้เช่า จำหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่ง

อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

(2) คณะกรรมการลงทุนทุกท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลจากการประชุมเป็นความลับ และ

ไม่นำไปเปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่

ประโยชน์ของกองทุน เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือข้อมูลดัง

กล่าวเป็นข้อมูลที่ได้ถูกเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบแล้ว 

(3) ดำเนินการอื่นใดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยว

ข้องทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในภายหลัง 
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(4) คณะกรรมการลงทุนจะต้องพิจารณาตัดสินใจในเรื่องใดๆ ด้วยความโปร่งใส สุจริต 

และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามโครงการและกฎมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มี

อยู่แล้วและจะมีขึ้นในภายหลัง 
 

 สำหรับการพิจารณาดำเนินการตามข้อ (1) หากที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนไม่

สามารถหาข้อยุติ หรือไม่สามารถมีมติเห็นชอบ หรือมติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ

แนวทางการดำเนินการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้คณะกรรมการลงทุนเสนอ

เรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาลงมติ 
 

9.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรายเดียวหรือ

หลายราย ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดการและดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั่วไป

ของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนหรือมีไว้ ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็น

ผู้ที่มีความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย และมีบุคลากร

ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเพิ่มเติม 

โดยกองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยเมื่อมีการแต่งตั้ง  

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งการแต่งตั้งพร้อมทั้งคำรับรองว่า

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ  

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่แต่งตั้งผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ 
 

9.7 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้เช่าทรัพย์สิน 

 ผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่กำกับดูแลการปฎิบัติหน้าที่ที่ระบุภายใต้สัญญาเช่าสัญญาเช่า

ทรัพย์สินของผู้เช่าทรัพย์สิน เช่น การชำระค่าเช่าตรงตามเวลา การดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของกองทุนให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ การนำส่งรายงานผลการดำเนินงาน (Management 

Account) รายเดือนให้แก่กองทุนรวม การจัดเตรียมแผนการดำเนินงานประจำปี 

(Annual Budget) การที่ผู้เช่าทรัพย์สินจะไม่นำทรัพย์สินที่เช่าออกให้เช่าช่วง การนำส่ง

งบการเงินรายปีที่ได้รับการตรวจสอบให้แก่กองทุนรวม รวมถึงชำระภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินให้แต่ละปี เป็นต้น 
 

9.8 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนในแต่ละเดือนกองทุนรวมจะทำการตรวจสอบราย

ได้ค่าเช่าจากผู้เช่าช่วงให้เป็นไปตามสัญญาเช่าช่วง นอกจากนี้กองทุนรวมได้ทำการตรวจ

สอบสภาพทรัพย์สินหลักเครื่องจักรและส่วนควบและรายการทรัพย์สินอื่นๆ ประจำปี 
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9.9 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

สรุปได้ดังนี้ 

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : อัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนรวม 

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์

สินสุทธิของกองทุนรวม 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : อัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนรวม 
 

9.10 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศต่อผู้ถือหน่วย 

9.10.1 รายงานของกองทุน 

 บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานของกองทุนทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีการ

เงินของกองทุนและส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย

ลงทุน รวมทั้งส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแต่สิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจำปีการเงินของกองทุน โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่าง

น้อย ดังต่อไปนี้ 

1. รายการแสดงทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในหรือมีไว้โดยแยกตามประเภททรัพย์

สิน คือ อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้

ทั่วไป ตั๋วเงินทั่วไป ตั๋วแลกเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน หรือการชำระคืนเงิน

ลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เงินฝาก บัตรเงินทั่วไป บัตรเงินฝากที่มีการ

ผลตอบแทนหรือการชำระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เป็นต้น 

พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม 

พร้อมอัตราส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนทุกรายการโดยแยกตามราย

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะระบุสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ 

ประเภทการใช้งาน ขนาดพื้นที่ อายุการเช่าหรือสิทธิ ราคาที่ได้รับจากรายงาน

การประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุด รายได้ในรอบระยะเวลา

บัญชีประจำปี และภาระผูกพันต่างๆ เป็นต้น 

3. รายละเอียดเกี่ ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่ า

อสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการในรอบปีบัญชีโดยระบุสาระสำคัญอย่างน้อย   

ดังต่อไปนี้ 

(ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ และผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิใน

อสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
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(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั้ง   

2 ราย เช่น วันที่ทำการประเมินค่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า 

วิธีที่ใช้ในการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น 

(ค) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ 

4. รายละเอยีดเกีย่วกบัการจำหนา่ยอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์

แตล่ะรายการในรอบปบีญัชซีึง่ตอ้งระบสุาระสำคญั ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ และผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ 

(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์

หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั้ง 2 

ราย เช่น วันที่ทำการประเมินค่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า   

วิธีที่ใช้ในการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น 

(ค) กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ง) ราคาที่ ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่

จำหน่าย 

5. รายงานของบริษัทจัดการที่แสดงถึงภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์

จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว 

6. งบดุล และงบกำไรขาดทุนที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบ

บัญชี 

7. ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ

กองทุนรวมซึ่งต้องมีรายละเอียดตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กำหนด 

8. ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนในรอบระยะ

เวลา 1 ปีที่ผ่านมา 

9. ข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

10. ชื่อและที่อยู่ของที่ปรึกษาและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนทุกราย (ถ้ามี) 

11. รายการอื่นใดตามที่กฎหมายสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
 

9.10.2 รายงานการซื้อ จำหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน 

 หลังจากที่กองทุนรวมลงทุนได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการซิกส์เซ้นส์ 

ยาวน้อย โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ซึ่งใช้ประโยชน์ในโครงการซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย และทรัพย์สินอื่นในโครงการดังกล่าว
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มาจากบริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 จนถึง

ปัจจุบันนี้ กองทุนรวมไม่มีการการซื้อ เช่า เช่าช่วง จำหน่าย โอนหรือรับโอน

กรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมของกองทุนรวมแต่อย่างใด 
 

9.10.3 รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ 

 ปัจจุบันกองทุนรวมไม่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ 
 

9.11 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวม จะดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งแรก วันที่ 28 ตุลาคม 2562 
 

9.12 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 บริษัทจัดการได้ว่าจ้างบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มาเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนสำหรับรอบ

ปีบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีรายไตรมาสละ 

50,000 บาท (ไม่รวม VAT) รวม 3 รอบ และงบการเงินปี 150,000 บาท (ไม่รวม VAT) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 300,000 บาท (ไม่รวม VAT) 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ประกอบด้วย การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

10.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทจัดการยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจัดการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า 

เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ และสังคมโดยรวม และมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ

ของทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ อันจะทำให้เกิด

ความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อบริษัทจัดการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 บริษัทจัดการได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่

อาจเกิดขึ้นภายในและภายนอกบริษัทจัดการ โดยมีการกำหนดนโยบายรวมทั้งแนวทางใน

การปฏิบัติในเรื่องต่างๆ มาโดยตลอด เช่น จรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ การห้ามให้หรือรับสินบน การให้ของขวัญ ของ

กำนัล การเลี้ยงรับรอง ทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ทางธุรกิจ เป็นต้น 
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 จากความมุ่งมั่นดังกล่าวบริษัทจัดการได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption : CAC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัท

จัดการในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการสร้าง

ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทจัดการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดตามที่กล่าวมา

ข้างต้น 
 

 ซึ่งปัจจุบันบริษัทจัดการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต และได้รับการประเมิน Anti-corruption Progress Indicator 

ระดับ 4 (Certified) จากทั้งหมด 5 ระดับ 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บริษัทจัดการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในรวมถึงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพื่อรองรับการจัดการกองทุนอย่างเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจัดให้มีระบบงานตาม

แนวทางปฏิบัติในประกาศสำนักงาน กลต. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการ

ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน โดยบริษัทได้จัดแบ่งระบบงานสำหรับการประกอบธุรกิจ

จัดการลงทุน ดังนี้ 

1. โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 

1.1 การแบ่งแยกหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) บริษัทจัดการมีการจัดแบ่งแผนผังองค์กรเพื่อแสดงส่วนงานต่างๆ และ

สายการบังคับบัญชา เพื่อให้ บุคลากรในบริษัทได้รับทราบและเข้าใจถึง

โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใน

บริษัท 

2) จัดให้มีคำอธิบายลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

และตำแหน่งงานต่างๆ 

3) จัดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการลงทุนกับหน่วยงานที่ทำ

หน้าที่การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุนอย่างชัดเจน ได้แก่ หน่วยงานที่

ทำหน้าที่ในด้านการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือการ

ชำระราคาหลักทรัพย์ (Back-Office function) โดยรวมถึงการปฏิบัติ

งานของบุคลากรในหน่วยงานที่แบ่งแยกดังกล่าวให้มีสายการรายงานต่อ

ผู้รับผิดชอบที่ต่างกัน (Separate reporting line) รวมทั้งจัดให้มีหน่วย

งานด้านการบริหารความเสี่ยงที่เป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น 

4) มีหน่วยงานที่กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ที่เป็นอิสระ

จากฝ่ายจัดการและหน่วยงานอื่น 
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5) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานที่คำนึงและรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่

ลูกค้า 
 

1.2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 

1) ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายใน

การดำเนินธุรกิจจัดการกองทุน ทั้งใน ระยะสั้น และระยะยาว โดยได้รับ

การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

2) ผู้บริหารระดับสูงควรกำหนดนโยบายสำคัญๆ ในการกำกับดูแลการ

ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับการ

พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

3) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายที่

กำหนด 
 

2. ความพร้อมด้านบุคลากรของบริษัทจัดการ 

1) มีการกำหนดนโยบายและวิธีบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การว่าจ้าง 

การคัดเลือกบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถให้เพียงพอ และรองรับงานใน

แต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีแผนสำรองกำลังคนทดแทน 

2) จัดทำรายละเอียดของงาน (Job description) โดยแสดงความชัดเจนว่าหน้าที่

ในตำแหน่งต่างๆ มีอะไรบ้าง และจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ

พนักงานที่เป็นปัจจุบัน 

3) บุคลากรในบริษัทจัดการต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่

เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวกับ Non-public information ต้อง

ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

ด้วย 

4) กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมถึง

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องโดยบุคลากรต้องไม่มี

ประวัติการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง 

5) มีระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน 

6) มีการจัดอบรม พัฒนา และเพิ่มทักษะให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่

รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ 

7) การให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
 

3. ระบบงานด้านการปฏิบัติการจัดการกองทุน ประกอบด้วย 

3.1 การรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการมีหลักปฏิบัติในการรับคำสั่งซื้อ

ขายหน่วยลงทุนที่มีความชัดเจน และมีการตรวจสอบความถูกต้องของการ
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รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนว่าเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน เพื่อสร้าง

ความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน 

3.2 ระบบการจัดการลงทุน บริษัทจัดการมีระบบการจัดการลงทุน ที่มีขั้นตอนและ

วิธีการดำเนินการก่อนการลงทุนและภายหลังการลงทุนอย่างชัดเจน โดยมีการ

วิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

เช่น การวิ เคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิ เคราะห์ ในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) รวมทั้งต้องจัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์

การลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนของแต่ละกองทุน 

3.3 ระบบปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน บริษัทจัดการมีการวางระบบการคำนวณ

และประกาศ NAV โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีระบบ

คำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ มีการสอบทานการคำนวณมูลค่าทรัพย์

สินสุทธิกับผู้ดูแลผลประโยชน์ การลงประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ใน

หนังสือพิมพ์ และการแก้ไขการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

เป็นต้น รวมถึงมีระบบการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตาม

โครงการ กฎหมาย มาตรฐานบัญชี และประกาศต่างๆ ของหน่วยงานทางการ 

มีระบบในการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจนและเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน 

รวมถึงมีการกระทบยอดคงเหลือ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน มีระบบในการพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนด้วย เพื่อให้ลูกค้าและ  

ผู้ถือหน่วยใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

3.4 ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการมีระบบในการควบคุมดูแล

และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดการลงทุนและงานที่เกี่ยวข้องให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนด

แผนการตรวจสอบประจำปี วิธีการในการควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่าง

ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวจะมีความเป็นอิสระ มีการกำหนดขั้น

ตอน วิธีการและระยะเวลาอย่างชัดเจนในการรายงานผลการตรวจสอบไปยัง

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการอื่นที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท ได้แก่ Risk Management Committee โดยตรง เพื่อให้

เป็นไปตามหลักการ check and balance ที่ดี รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานที่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

3.5 ระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน บริษัทจัดการมีระบบในการจัดทำ

หรือบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสามารถนำ

ไปใช้ในการตรวจสอบว่าการประกอบธุรกิจจัดการลงทุนมีการปฏิบัติที่เป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อผูกพันตามรายละเอียดของโครงการหรือ

สัญญามอบหมายการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งมีหลักปฏิบัติที่แสดงให้
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เห็นว่ามีการจัดเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอย่างปลอดภัย โดย

สามารถเรียกใช้ได้โดยสะดวก 

4. ระบบงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการล่วงรู้ข้อมูลอัน  

มิพึงเปิดเผย บริษัทจัดการมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท และมีการสื่อสารภายในบริษัท รวมทั้งต้องดำเนินการและควบคุมดูแลให้

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวด้วย 

5. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยง การกำหนดเป้าหมายและภารกิจในการตรวจสอบภายในรวม

ทั้งการสอบทานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดการต้อง  

มีอำนาจที่จะดำเนินการในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัท เพื่อทำให้บรรลุ

ตามภารกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบอย่างน้อย  

ดังต่อไปนี้ 

5.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารจัดการที่เน้นการควบคุม และสร้าง

จิตสำนึกที่ดีในการควบคุม และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิด

ชอบให้แก่พนักงานทุกคน รวมทั้งการสร้างระบบข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของ

บริษัทอย่างเพียงพอและชัดเจนซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน 

 แนวทางปฏิบัต ิ

1. มีการจัดโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ที่เหมาะสมกับ

ลักษณะของบริษัทจัดการ ที่ทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผนงาน สั่งการ 

และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. มีการระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงการให้

พนักงานแต่ละคนทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และ

ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบของตนต่อการควบคุมภายใน 

3. มีการกำหนดวิธีการมอบอำนาจในการปฏิบัติงาน (Assignment of 

Authority and Responsibility) การกำหนดวิธีการรายงาน และ

อำนาจในการอนุมัติ ซึ่งควรมอบในระดับที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด

ความคิดริเริ่ม หรือสามารถแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับ

ผิดชอบของแต่ละคน 

4. มีการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ และเป็น

ไปตามมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

5.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทจัดการให้ความสำคัญใน

การบริหารและจัดการเกี่ยวกับ ความเสี่ยง (Risk management) ที่เกิดจาก

การประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อระบุประเด็น และกำหนดแนวทางการควบคุม
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เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในระดับที่

ยอมรับได้ โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระจากผู้ปฏิบัติงาน (Risk taker) และไม่ก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 แนวทางปฏิบัต ิ

1. บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความชัดเจน และ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ขนาด และความซับซ้อนทางการ

ประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการทบทวนและปรับปรุงให้เห็นเป็นปัจจุบัน 

และสอดคล้องกับภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ

เป็นระยะๆ 

2. ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการลงทุนจะ

ครอบคลุมความเสี่ยงในแต่ละด้านดังนี้ 

2.1 การป้องกันความเสี่ยงด้านราคา (Market risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยง

ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจ ทำให้เกิดผลกำไรหรือ

ขาดทุนจากการลงทุนได้ 

2.2 การป้องกันความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา (Credit risk) 

ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสาร/คู่สัญญา ไม่ปฏิบัติตาม

ภาระผูกพัน 

2.3 การป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) ซึ่งเป็น

ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถดำรงสภาพคล่องให้เพียง

พอต่อการไถ่ถอนหน่วยลงทุน รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ

ที่กองทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ หรือเลิกสัญญาซื้อขายล่วง

หน้าได้ในราคาตลาด เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง หรือการเกิด

วิกฤตการณ์ใดๆ 

2.4 การป้องกันความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) ซึ่ง

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร (Human 

error) หรือระบบงานและการควบคุมการปฏิบัติงานไม่รัดกุมเพียง

พอ ตลอดจนความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายจนทำให้บริษัท

จัดการไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ รวมถึงมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน

รองรับในแต่ละด้านตามความจำเป็นและสมควร 

2.5 การป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal risk) ซึ่งเป็นความ

เสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ไม่สามารถบังคับ

ได้ตามกฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อ เสียงของบริษัทจัดการ 

(Reputation risk) 
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5.3 กิจกรรมควบคุม (Control Activities) บริษัทจัดการได้กำหนดกิจกรรม

สนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน 

และนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น การฝึกอบรม การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 

การสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นตามความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 

 แนวทางปฏิบัต ิ

1. มีการกำหนดวิธีการในการควบคุมความเสี่ยง หรือข้อผิดพลาดที่อาจจะ

เกิดขึ้น และหาวิธีการแก้ไข หรือป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การ

ให้ความเห็นชอบ การสอบทานการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย 

และการควบคุมระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งตามลักษณะ

ของการควบคุมได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เพื่อป้องกันไม่

ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก คือ การมีระบบใน

การเตือน (Early warning) เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุนของแต่ละโครงการ 

2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เพื่อสืบหาข้อผิด

พลาดที่เกิดขึ้นแล้ว คือ การมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

อย่างสม่ำเสมอ 

3) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เพื่อแก้ไขข้อผิด

พลาดที่เกิดขึ้นแล้ว หรือหาวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อไม่ให้เกิด

ขึ้นอีก คือ มีการตรวจสอบหาสาเหตุของระบบงานที่มีข้อผิดพลาด

เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และในกรณีที่พบว่าเกิดจากปฏิบัติงานเข้าใจผิด 

ควรจะมีการอบรมให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

4) การควบคุมแบบส่งเสริม โดยการให้คำแนะนำล่วงหน้า 

(Directive Control) เพื่อส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เช่น การจัดทำ Fund mandate 

ของกองทุนที่มีการจัดตั้งใหม่ เพื่อสื่อสารให้ปฏิบัติงานเข้าใจ

ลักษณะแต่ละกองทุน เช่น นโยบาย วัตถุประสงค์ อัตราส่วนการ

ลงทุน เป็นต้น 

2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการสอบ

ยันความถูกต้องระหว่างกัน (Checks and Balances) เช่น กำหนด

บุคลากรตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่าปฏิบัติงานหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยวิธี

การต่างๆ โดยให้แต่ละคนแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างเหมาะสมที่สุด 

5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) บริษัท

จัดการมีระบบการรับข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งที่เป็นสาร

สนเทศจากแหล่งภายใน และแหล่งภายนอก และมีระบบการสื่อสารของบริษัท
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ที่จะสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่

สัมพันธ์กัน 

 แนวทางปฏิบัต ิ

1. มีระบบสารสนเทศที่มีลักษณะ ดังนี้ 

1.1 มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีเนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการ

ตัดสินใจ 

1.2 มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีความถูกต้องของข้อเท็จจริง และมี

รายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วน 

1.3 มีความเป็นปัจจุบัน ที่ให้ข้อเท็จจริงที่มีความทันต่อเหตุการณ์ 

1.4 มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

1.5 มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และมีระบบการรักษาความ

ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 

2. มีช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอ และสามารถเข้าถึงผู้ปฏิบัติงานได้อย่าง

ทั่วถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานภายในบริษัท และ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล 

5.5 การติดตามผล (Monitoring) บริษัทจัดการมีระบบในการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ 

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญที่กระทบต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ต้อง

มีระบบในการรายงานผลอย่างรวดเร็ว เพื่อประเมินได้ว่ามาตรการ และระบบ

การควบคุมภายในมีประสิทธิผล และเพื่อการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 แนวทางปฏิบัต ิ

1. มีการติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน (On Going Monitoring) รวม

ทั้งจัดให้มีการรายงานความคืบหน้าของงาน การสอบทานการปฏิบัติงาน

ไปยังคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว 

2. มีการประเมินผลตามช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น โดยหน่วยงานกำกับดูแลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

3. มีการรายงานข้อบกพร่องไปยังคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถดำเนินการในการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวของบริษัท 

 

11.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการได้มอบหมายให้นางสาว ทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนกำกับ

และควบคุมภายใน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ ตามแนวทาง

หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการจัดให้มีหน่วยงาน

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ 
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12. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

12.1 รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่ง

มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและ/หรือกองทุน รายการที่สำคัญ

ดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้  

 บาท นโยบาย 

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2563 2562 การกำหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4,796,331.34 4,894,857.81 ตามเกณฑ์ที่ระบุใน 

    หนังสือชี้ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,398,165.68 2,447,428.91 ตามเกณฑ์ที่ระบุใน 

    หนังสือชี้ชวน 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - 37,640.00 ราคาตลาด 

 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน ดังนี้  

 บาท 

 2563 2562 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 739,092.57 843,292.95 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 369,546.28 422,881.00 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 37,640.00 

บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด 

 หนี้สินอื่น 969,217.86 969,217.86 

บริษัท อี.เอช.วาย. จำกัด 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 10.00 10.00 

 

 ลักษณะความสัมพันธ์ 

ชื่อ  ประเทศ  ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ไทย บริษัทจัดการ 

บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด ไทย ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัท อี.เอช.วาย. จำกัด ไทย บริษัทย่อยของบริษัท โรงแรม ป่าเกาะ  

   จำกัด 
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 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft 

Commission) 

 ไม่มี 
 

12.2 นโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต 

 กองทุนรวมไม่มีนโนบายการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต 

 

ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย 1 
 

13.2 สรุปงบการเงินรวม 
 

ตารางแสดงสรุปงบแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  

  สำหรับปี สำหรับปี สำหรับปี 

  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ 

  30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2561  

รวมสินทรัพย์ 1,817,099,128.54 2,435,137,858.43 2,422,443,265.08 

รวมหนี้สิน 8,290,940.26 67,646,141.23 71,410,153.76 

สินทรัพย์สุทธิ 1,808,808,188.28 2,367,491,717.20 2,351,033,111.32 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 9.2051 12.0483 11.9645 

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 196,500,000 196,500,000 196,500,000 

 

ตารางแสดงสรุปงบกำไรขาดทุน  

  สำหรับปี สำหรับปี สำหรับปี 

  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ 

  30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2561  

รายไดจ้ากการลงทนุ 115,760,017.41 169,979,059.33 147,742,279.51 

รวมคา่ใชจ้า่ย 13,182,801.89 27,818,942.00 16,593,381.14 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ 102,577,215.52 142,160,117.33 131,148,898.37 

รายการกำไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่งัไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ (537,465,744.44) (3,871,511.45) 33,988,565.76 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดำเนนิงาน (434,888,528.92) 138,288,605.88 165,137,464.13 
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14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis: 

MD&A) 

14.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 สำหรับผลการดำเนินของกองทุนรวมงวดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 

2563 กองทุนรวมมีรายได้รวมทั้งสิ้น 115,760,017 บาท โดยเป็นรายได้ค่าเช่า 

115,158,004 บาท ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น 602,013 บาท ทั้งนี้กองทุนรวมมีค่าใช้จ่าย

ทั้งสิ้น 13,182,802 บาท แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ 4,796,331 บาท ค่าธรรมเนียม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 719,450 บาท ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,398,166 บาท   

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 305,800 บาท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สิน 3,786,406 บาท 

และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 1,176,650 บาท ทั้งนี้กองทุนมีรายได้จากการลงทุน

สุทธิ 102,577,216 บาท 
 

 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 1,808,808,188.28 บาท   

คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.2051 บาท 

 

 ภาพรวมของการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ 

 กองทุนรวมได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้เช่า เพื่อขอใช้สิทธิในการงดเว้นการชำระค่าเช่าคงที่

เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมโดยให้มีผลสำหรับการชำระค่าเช่าตั้งแต่

เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 

2563 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลจะได้ประกาศนโยบายผ่อนปรนมาตรการการเฝ้าระวัง

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) แต่ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจาก

ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ จึงทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังไม่

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นธุรกิจของโรงแรมจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก

ภาวการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่าง

ประเทศ 
 

 บริษัทจัดการจึงได้หารือร่วมกับเอสแอลเอช (ผู้เช่าทรัพย์สิน) เพื่อพิจารณาถึงแนวทางใน

การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการเช่าโรงแรมและกองทุนรวม จากการหารือดังกล่าวได้

กำหนดแนวทางในเบื้องต้นโดยให้เอสแอลเอชเริ่มดำเนินกิจการโรงแรมตั้งแต่ปลายเดือน

กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งโรงแรมได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ แต่อย่างไรก็ดี รายได้ของโรงแรมก็ยังต่ำกว่าสถานการณ์ปกติมาก โดยรายได้ที่

เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอาจเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน

กิจการโรงแรม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาโรงแรมเท่านั้น นอกจากนี้
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เหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมยังคงมีผลใช้บังคับ กองทุนรวมจึงยังไม่ได้รับค่าเช่าคงที่

ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าโรงแรม ทั้งนี้ กองทุนรวมจะติดตามสถานการณ์ของ

เหตุสุดวิสัย และดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะต่อไป 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่  

 อัตราส่วน 1 ก.ค. 62 ถึง 1 ก.ค. 61 ถึง 1 ก.ค. 60 ถึง 

  30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 61  
ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงาน 

 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด -26.75% 0.71% 2.37% 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

 ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 4.91% 6.15% 5.64% 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 0.63% 1.20% 0.71% 

อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน 

 ระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 5.10% 19.24% 17.54%  
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 10.75 1.56 1.44 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 10.74 1.56 1.44 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 89.08% 84.18% 89.37% 

อัตรากำไรสุทธิ 88.61% 83.63% 88.77% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.91% 6.15% 5.64%  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.82% 5.85% 5.48% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.05 0.07 0.06  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00 0.03 0.03 

อัตราการจ่ายเงินปันผล 30.65% 91.23% 91.40%  
หมายเหต ุ: อ้างอิงตามงบการเงินของกองทุนรวมสำหรับปีสินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 ความสามารถในการทำกำไร 

 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ (กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน) ในปี 2562 สำหรับ  

ผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 

102,577,216 บาท ลดลงจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ของปีก่อนหน้าจำนวน 
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142,160,117 บาท คิดเป็นการลดลงในอัตรา 27.8% เนื่องจากกองทุนมีรายได้รวมที่ได้รับ

จากค่าเช่า และดอกเบี้ยรับลดลง โดยรายได้รวมของกองทุนในปี 2563 เท่ากับ 

115,760,017 บาท ลดลงจากรายได้รวมของปีก่อนหน้าที่ 169,979,059 บาท คิดเป็น  

การลดลงในอัตรา 31.08% 

 

 อย่างไรก็ตามกองทุนมีอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ 88.61% ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ  

ปีก่อนหน้าเนื่องจากในงวดบัญชีที่แล้วที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง

โรงแรมครั้งใหญ่ 

 

 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

 มูลค่าจากการประเมินค่าทรัพย์สิน ณ สิ้นปี 2563 มีการปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้

มูลค่าที่ลดลงนั้นสะท้อนภาพผลประกอบการของโรงแรมที่ชะลอตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ   

ทั้งในด้านของการปรับลดค่าเช่าห้องพัก (Average Room Rate) และอัตราการเข้าพัก

ของโรงแรม (Occupancy Rate) ที่ลดลงโดยคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติในอีก 3 ปีข้างหน้า 

การลดลงขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูเก็ตและอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของ

โรงแรมระดับบนในจังหวัดภูเก็ต เป็นปัจจัยที่สำคํญที่ทำให้โรงแรมมีผลประกอบการที่  

ลดลง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้คำนึงถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

รวมได้แก่การที่กองทุนรวม มีรายได้ค่าจากค่าเช่าคงที่และรายได้จากค่าเช่าแปรผัน ทั้งนี้

รายได้ค่าเช่าแปรผันดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นตามผลประกอบการที่ดีขึ้น ของโรงแรม  

 โรงแรมซิกส์เซ้นส์ยาวน้อย 2563 2562 2561  

วันที่ประเมิน 25 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2561 

ราคาประเมิน* 1,728,000,000 บาท 2,240,000,000 บาท 2,220,000,000 บาท 

บริษัทผู้ประเมินราคา บริษัท ซีบีอาร์อี บริษัท ซีบีอาร์อี บริษัท แกรนด์ แอสเซท 

  (ประเทศไทย) จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด แอดไวเซอรี่ จำกัด  

* หมายเหตุ : มูลค่าดังกล่าวได้นำเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่   

 (สัญญาเช่าทรัพย์สิน) มาเป็นข้อมูลหนึ่งในการกำหนดสมมติฐานของการประเมินแล้ว   

 ตามข้อกำหนดของ กลต. ฉบับ น(ว) 22/2553 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เรื่อง “การ  

 ประเมินค่าและสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” 
 

 ความสามารถในการชำระหนี้ 

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา กองทุนรวมไม่มีการกู้ยืมเงิน 
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 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน: 

 สำหรับการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุน

รวมมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นจำนวน 109.71 ล้านบาท ลดลงจากปี

ก่อนหน้าเป็นจำนวน 122.39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงในค่าใช้จ่าย  

ค้างจ่าย 14.6 ล้านบาทในปีนี้ ทั้งนี้หลังจากหักการใช้เงินจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย 

จำนวน 123.8 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมีกระแสเงินสุทธิ 89.0 ล้านบาท ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2563 กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคารจำนวน 103.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

หน้าเล็กน้อย 
 

 รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure): 

 ทุนสำรองค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance Capital Expenditure) การ

ปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation Capital Expenditure) และการจัดซื้อ จัดหา

เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตราและอุปกรณ์ต่างๆ (FF&E) เป็นหน้าที่ของ ผู้เช่าทรัพย์

สิน ทำให้กองทุนรวมไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 

 ผลตอบแทนของกองทุนรวม 

 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวม

ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลรวม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 จ่าย 

0.1600 บาทต่อหน่วย 
 

 ทั้งนี้คิดเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีที่ 12 รวม 0.1600 บาทต่อหน่วย 

เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 31,440,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.65 ของกำไรสุทธิ 
 

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต (Forward Looking Statement) 

 ภาพรวมของภาคการท่องเที่ยวในปี 2563 ครึ่งปีแรกจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง

ร้อยละ 66.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยจำนวน 19.8   

ล้านคนลดลงเป็น 6.7 ล้านคนในปี 2563 สาเหตุมาจากในไตรมาส 2 ไม่มีนักท่องเที่ยวชาว

ชาติเข้ามาในประเทศไทยและไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้ามาในประเทศไทย นักท่องเที่ยวชาว

จีนที่เข้ามายังประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ไทยมีจำนวนลดลงร้อยละ 77.9 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จาก 5.6 ล้านคนเป็น 1.2 ล้านคน   

มีสาเหตุจากรัฐบาลจีนห้ามนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศเนื่องจากมีการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 
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 อย่างไรก็ตามการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ

ในกลุ่ม Luxury ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงของทรัพย์สินฯ เนื่องจากมีแบรนด์โรงแรมระดับ

นานาชาติวางแผนการลงทุนและพร้อมเปิดดำเนินกิจการภายใน 3 ปี ข้างหน้าถึง 16 

โครงการการเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงแรมดังกล่าวอาจทำให้อัตราการเข้าพักลดต่ำลง 
 

 นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าขึ้น โดยในช่วง 9 เดือนแรกปีพ.ศ. 2563 นี้   

ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นประมาณ 5.9% เมื่อเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐ ส่งผลให้เงินบาทมีอัตรา

การอ่อนค่ามากเป็นอันดับสองในเอเชียรองจากอินโดนิเซีย การอ่อนค่าของค่าเงินบาทนี้

อาจสนับสนุนสภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม เนื่องจากกำลังซื้อของนักท่อง

เที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น แต่หากสภาวะของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศจีน ประเทศอังกฤษ และกลุ่มประเทศในยุโรป อาจส่งผลกระทบให้ปริมาณ  

นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศดังกล่าวลดลง กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

และจังหวัดภูเก็ต ทำให้ผลประกอบการของโรงแรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และอาจทำให้

รายได้ของกองทุนรวมลดลง 
 

 ภาพอุตสาหกรรมโรงเรมในภูเก็ตมีแนวโน้มค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น

อาทิ เช่น หัวหิน พัทยา เนื่องจากมีนักท่องชาวไทยเข้าพักมากกว่าภูเก็ต ปัจจัยที่จะกลับมา

กระตุ้นการท่องเที่ยวภูเก็ตได้แก่การเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศและ

สถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว การแข่งขันของกลุ่มโรงแรม 

Luxury ในอนาคตจึงเป็นเรื่องของการบริการระดับคุณภาพที่สร้างความแตกต่าง รวมไป

ถึงทำเลที่ตั้งและทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะเป็นจุดขายหลักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย 
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15. ความเห็นของทรัสตีเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว 

ด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทจัดการ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ   

ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ” นอกจากนี้ บริษัทจัดการ

รับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของกองทุนรวมได้แสดง

ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ  

กองทุนรวมแล้ว 

(2) บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน

รวมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าว 

(3) บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ  

ดังกล่าว และบริษัทจัดการได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2563 ต่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลง  

ที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ

รายงานทางการเงินของกองทุนรวม 

 

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทจัดการได้

รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทจัดการได้มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์, นายธีระศันส์   

ทุติยะโพธิ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ   

นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์, นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ กำกับไว้ บริษัทจัดการจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่  

บริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 

 

 ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1. นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน ............................................ 

 

2. นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน ............................................ 

 

ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย 

งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบกำไรขาดทุน งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุด  

วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ ณ   

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูล

ทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี

ความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 

และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทาง

ธุรกิจของกองทุนในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้ค่าเช่าเนื่องจากการหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่  

ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการ

ดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกองทุน ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ติดตาม

ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ 

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่

ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 

 

เอกสารแนบ 1 
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ 

 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 4 นโยบายการบัญชีและเงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,728 ล้านบาท   

ได้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามการประเมินราคาอิสระ กระบวนการประเมินราคาถูกพิจารณาว่าเป็นเรื่อง

สำคัญในการตรวจสอบเพราะเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการกำหนดวิธีการประเมินราคาที่

เหมาะสมที่นำมาใช้และในการประมาณการข้อสมมติหลักที่นำมาใช้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อสมมติ

หลักที่ใช้ในการประมาณการอาจส่งผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน 

 

ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของผู้ประเมินราคาอิสระ และได้สอบถาม  

ผู้ประเมินราคาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการทำงานของผู้ประเมินราคา วิธีการประเมินราคา

และข้อสมมติที่ใช้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับข้อมูลที่

ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงได้สอบทานความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลักที่ใช้ใน

การประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุน และทดสอบการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว 

 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่

ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะ

ได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ

ข้อมูลอื่น 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล

อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ 
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดง

ขัดต่อข้อเท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

สำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงาน

ต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์

การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนิน

งานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดย

รวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้

เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี

ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ

สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการ

เงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ

ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง

ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ  

ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยว

กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถ

ของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ

สำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิด

เผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า

จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่

ควรหรือไม่ 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญใน

ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

 

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2563 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

  บาท 

 หมายเหตุ 2563 2562 

สินทรัพย์ 

 เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  

  (ราคาทุน 2,014 ล้านบาท ในปี 2563 

   และ 2,078 ล้านบาท ในปี 2562) 4, 9 1,728,000,000.00 2,329,627,212.19 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 8 10.00 10.00 

 เงินฝากธนาคาร 6 89,007,217.53 103,088,585.03 

 ลูกหนี้จากดอกเบี้ย  2,934.48 10,458.91 

 รายได้ค่าเช่าค้างรับ  - 2,393,333.32 

 สินทรัพย์อื่น  88,966.53 18,258.98 

  รวมสินทรัพย์  1,817,099,128.54 2,435,137,858.43 

หนี้สิน 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 1,507,002.74 16,142,250.93 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  440.17 - 

 เจ้าหนี้อื่น  4,664,400.00 - 

 หนี้สินอื่น 8 2,119,097.35 51,503,890.30 

  รวมหนี้สิน  8,290,940.26 67,646,141.23 

สินทรัพย์สุทธิ  1,808,808,188.28 2,367,491,717.20 

สินทรัพย์สุทธิ : 

 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  1,965,000,000.00 1,965,000,000.00 

 กำไร(ขาดทุน)สะสม 5 (156,191,811.72) 402,491,717.20 

  สินทรัพย์สุทธิ  1,808,808,188.28 2,367,491,717.20 

 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  9.2051 12.0483 

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  196,500,000 196,500,000 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

 บาท 

 
ประเภทเงินลงทุน

 จำนวน พื้นที่ ราคาทุน ราคายุติธรรม  

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น 

 ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย 

 ตั้งอยู่ เลขที่ 55 และ 56 หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย 56 ห้องพัก 79 ไร่ 3 งาน 

 อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเทศไทย  66.2 ตารางวา 2,014,178,345.40 1,728,000,000.00 

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   2,014,178,345.40 1,728,000,000.00  

รวมเงินลงทุน   2,014,178,345.40 1,728,000,000.00 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 

 บาท 

 
ประเภทเงินลงทุน

 จำนวน พื้นที่ ราคาทุน ราคายุติธรรม  

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น 

 ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย 

 ตั้งอยู่ เลขที่ 55 และ 56 หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย 56 ห้องพัก 79 ไร่ 3 งาน 

 อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเทศไทย  66.2 ตารางวา 1,988,707,813.90 2,240,000,000.00 

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   1,988,707,813.90 2,240,000,000.00  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

พันธบัตร 

 ธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/182/62 

 ครบกำหนด 26/09/62  90,000 หน่วย 89,631,999.25 89,627,212.19 

 รวมพันธบัตร   89,631,999.25 89,627,212.19  

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์   89,631,999.25 89,627,212.19  

รวมเงินลงทุน   2,078,339,813.15 2,329,627,212.19 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
งบกำไรขาดทุน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

  บาท 

 หมายเหตุ 2563 2562 

รายได้จากการลงทุน 3 

 รายได้ค่าเช่า 10 115,158,003.96 168,876,986.74 

 ดอกเบี้ยรับ  602,013.45 1,101,972.72 

 รายได้อื่น  - 99.87 

  รวมรายได้  115,760,017.41 169,979,059.33  

ค่าใช้จ่าย 3 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 7, 8 4,796,331.34 4,894,857.81 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 7 719,449.70 734,228.66 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7, 8 2,398,165.68 2,447,428.91 

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  305,800.00 303,900.00 

 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สิน  3,786,405.66 17,497,762.95 

 ภาษีเงินได้  27,718.25 - 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 8 1,148,931.26 1,940,763.67 

  รวมค่าใช้จ่าย  13,182,801.89 27,818,942.00 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  102,577,215.52 142,160,117.33 

 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 3 

 รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (537,465,744.44) (3,871,511.45) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (537,465,744.44) (3,871,511.45) 

 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (434,888,528.92) 138,288,605.88 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

  บาท 

  2563 2562 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี 

 รายได้สุทธิจากการลงทุน  102,577,215.52 142,160,117.33 

 รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (537,465,744.44) (3,871,511.45) 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (434,888,528.92) 138,288,605.88 

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 3 และ 11)  (123,795,000.00) (121,830,000.00) 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  (558,683,528.92) 16,458,605.88 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  2,367,491,717.20 2,351,033,111.32 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี  1,808,808,188.28 2,367,491,717.20 

 

  หน่วย 

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน 

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 

 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  196,500,000 196,500,000 

 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  196,500,000 196,500,000 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

  บาท 

  2563 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (434,888,528.92) 138,288,605.88 

 ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 

  ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 

 การซื้อเงินลงทุน  (25,470,531.50) (228,964,079.75) 

 การขายเงินลงทุน  90,000,000.00 216,000,000.00 

 ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี  (368,000.75) (650,974.16) 

 การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย  7,524.43 6,186.58 

 การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค่าเช่าค้างรับ  2,393,333.32 (2,393,333.32) 

 การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น  (70,707.55) (156.09) 

 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (14,635,248.19) 7,774,026.04 

 การเพิ่มขึ้นในภาษีเงินได้ค้างจ่าย  440.17 - 

 การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น  4,664,400.00 - 

 การลดลงในหนี้สินอื่น  (49,384,792.95) (11,538,038.57) 

 รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  537,465,744.44 3,871,511.45 

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  109,713,632.50 122,393,748.06 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  (123,795,000.00) (121,830,000.00) 

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (123,795,000.00) (121,830,000.00) 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (14,081,367.50) 563,748.06 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  103,088,585.03 102,524,836.97 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี  89,007,217.53 103,088,585.03 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 บาท 

 2563 2562 2561 2560 2559 2558 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12.0483 11.9645 11.6841 11.3749 11.1160 10.8850 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.5220 0.7235 0.6674 0.5937 0.5513 0.4197 

 รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น 

  จากเงินลงทุน - - - - (0.0314) - 

 รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิ 

  ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (2.7352) (0.0197) 0.1730 0.2005 0.1260 0.1273 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น (2.2132) 0.7038 0.8404 0.7942 0.6459 0.5470 

หัก การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือ 

 หน่วยลงทุน (0.6300) (0.6200) (0.5600) (0.4850) (0.3870) (0.3160) 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 9.2051 12.0483 11.9645 11.6841 11.3749 11.1160 
 

อัตราส่วนของกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

 ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) (19.22) 5.98 7.25 7.00 5.81 5.01 
 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท) 1,808,808 2,367,492 2,351,033 2,295,936 2,235,180 2,184,305 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

 ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 0.58 1.20 0.73 1.03 0.54 0.65 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่า 

 สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 5.12 7.35 6.48 6.26 5.49 4.50 

อัตราส่วนของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่า 

 สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) * 5.10 19.24 17.54 26.06 15.48 9.64 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

* ไม่นับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ใบรับเงินฝากและการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็น

รายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญา  

ซื้อคืน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

1. ลักษณะของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน ไม่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของ

โครงการ 1,965 ล้านบาท (196.50 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 มี

วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป เพื่อไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และจัดหา  

ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด (“บริษัท

จัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ทรัพย์สินและบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุน 
 

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ภายใต้หลัก

เกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ

ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(2) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่  

ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 
 

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะ

เวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
 

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และ  

แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนด  

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 
 

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงิน  

ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่าน

งบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจาก  

งบการเงินฉบับภาษาไทย 
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ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่

เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการจาก

ประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์

แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวน

สินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้ 
 

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การ

ปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการ

ปรับประมาณการกระทบเฉพาะปีนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับ

ประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต 
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกองทุนในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้ค่าเช่า

เนื่องจากการหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผล

กระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและ  

ในอนาคตของกองทุน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกองทุนติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์  

ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สิน

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อ

สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับ

ใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
 

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ 

  เป็นครั้งแรก 



รายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 101

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่ง 

 ฉบับที่ 22  ตอบแทนรับ หรือจ่ายล่วงหน้า 
 

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ  

ต่องบการเงินของกองทุน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และ

ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
 

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2562) ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้ 
 

ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ 

โดยหลักการสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน/การตีความมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน 

 ฉบับที่ 16  หน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

 ฉบับที่ 19 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ

การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ 
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(Business-Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้

แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และ  

แนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก 
 

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

ของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลา

ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ 
 

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17   

ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ

เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
 

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผล

กระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้ 
 

การประกาศใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์

เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประกาศใช้โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบ

การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้แนวปฏิบัติทาง

บัญชีฉบับดังกล่าว 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล  
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การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งจะประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

โดยกำหนดให้มีการประเมินราคาทุก 2 ปี และจัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนับแต่

วันที่มีการประเมินค่าครั้งสุดท้ายไปแล้ว 

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผล

ตอบแทนจากการซื้อขาย ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงิน

ลงทุน 

- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบ

กำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ 

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

ที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร  

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ใน

งบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ค่าเช่าคงที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

รายได้ค่าเช่าแปรผัน และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง  

ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกของผู้ให้เช่าที่เกิดขึ้นในการต่อรองหรือการทำสัญญาเช่าดำเนินงานจะรวมเป็น

ส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ให้เช่า และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าตาม

เกณฑ์เช่นเดียวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาเช่า  

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัด

จำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ  

ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน  

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของ

รายได้ก่อนหักรายจ่าย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
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4. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ในปี 2563 กองทุนได้ให้บริษัทประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ประเมิน

ราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

ระบุว่าใช้วิธีการประเมินราคาแบบวิเคราะห์จากรายได้ โดยราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

ณ วันที่ทำการประเมินราคาทรัพย์สิน (25 มิถุนายน 2563) มีมูลค่าเท่ากับ 1,728 ล้านบาท  

ในปี 2562 กองทุนได้ให้บริษัทประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ประเมิน

ราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 

2562 ระบุว่าใช้วิธีการประเมินราคาแบบวิเคราะห์จากรายได้ โดยราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

ดังกล่าว ณ วันที่ทำการประเมินราคาทรัพย์สิน (25 มิถุนายน 2562) มีมูลค่าเท่ากับ 2,240 ล้านบาท 
 

5. กำไรสะสมต้นปี 

  บาท 

  2563 2562 

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 20 พ.ค. 51)  1,242,984,486.68 1,100,824,369.35 

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 

 (เริ่มสะสม 20 พ.ค. 51)  (6,098,018.52) (6,098,018.52) 

รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 

 (เริ่มสะสม 20 พ.ค. 51)  251,287,399.04 255,158,910.49 

เงินปันผลจ่ายสะสม (เริ่มสะสม 20 พ.ค. 51)  (1,085,682,150.00) (963,852,150.00) 

กำไรสะสมต้นปี  402,491,717.20 386,033,111.32 
 

6. เงินฝากธนาคาร 

  2563 2562 

   อัตรา  อัตรา 

  เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย 

  (บาท) ต่อปี (%) (บาท) ต่อปี (%) 

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 89,007,217.53 0.10 - 0.30 103,088,585.03 0.37 - 0.62 

 

7. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.20 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
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8. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและ/หรือกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปี  

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท นโยบาย 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2563 2562 การกำหนดราคา  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4,796,331.34 4,894,857.81 ตามเกณฑ์ที่ระบุใน 

    หนังสือชี้ชวน 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,398,165.68 2,447,428.91 ตามเกณฑ์ที่ระบุใน 

    หนังสือชี้ชวน 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น - 37,640.00 ราคาตลาด 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ดังนี้ 

  บาท 

  2563 2562 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 739,092.57 843,292.95 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 369,546.28 422,881.00 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 37,640.00 

บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด 

 หนี้สินอื่น 969,217.86 969,217.86 

บริษัท อี.เอช.วาย. จำกัด 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 10.00 10.00 

 

ลักษณะความสัมพันธ์  

ชื่อบริษัท ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ไทย บริษัทจัดการ 

บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด ไทย ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัท อี.เอช.วาย. จำกัด ไทย บริษัทย่อยของบริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด 

 



รายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 106

9. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญา

ใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 115.47 ล้านบาท (ปี 2562: จำนวนเงิน 444.96 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตรา  

ร้อยละ 5.10 (ปี 2562: ร้อยละ 19.24) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

 

10. รายได้ค่าเช่า 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 กองทุนได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์ 

กับ บริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด (“ผู้เช่า”) เพื่อให้ผู้เช่าใช้ทรัพย์สิน

ที่เช่าเฉพาะเพื่อการดำเนินโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย และเพื่อกิจการอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือ

มีความเกี่ยวเนื่องกับกิจการโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้เว้นแต่กองทุนตกลงให้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก คราวละ 3 ปี เป็น

จำนวน 4 ครั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 และ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กองทุนได้ต่ออายุ

สัญญาเช่าอีก 3 ปี โดยยึดเงื่อนไขของสัญญาเช่าเดิม ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 และมีการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่าเช่าคงที่และหลักประกันในการเช่า 
 

รายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาเช่าสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

ค่าเช่าคงที่ (Fixed Lease Fee) 

 จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

ปีที่ 7 (ก.ค. 61 - มิ.ย. 62) 78.80 

ปีที่ 8 (ก.ค. 62 - มิ.ย. 63) 81.17 

ปีที่ 9 (ก.ค. 63 - มิ.ย. 64) 83.61 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทำให้โรงแรมแจ้งปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตามประกาศคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ฉบับที่ 7/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และกำหนด

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผลตั้ง

แต่วันที่ 4 เมษายน 2563 ซึ่งส่งผลกระทบทำให้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมของผู้เช่าลดลง

อย่างมีนัยสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่นิยามตามสัญญาเช่า ผู้เช่าจึงขอใช้สิทธิในการ

งดเว้นการชำระค่าเช่าคงที่เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่า สำหรับการชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือน 

มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการได้มีมติคณะกรรมการลงทุน

ของกองทุนรวม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 อนุมัติให้ผู้เช่าใช้สิทธิตามสัญญาเช่าดังกล่าว 
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ค่าเช่าผันแปร (Variable Lease Fee) 

ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าผันแปร โดยสามารถแบ่งการคำนวณค่าเช่าผันแปร ได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 

กรณีที่ 1 เงินคงเหลือ (Residue Amount) มากกว่าหรือเทียบเท่า เงินแบ่งตั้งต้น (Split Start 

Amount) กองทุนจะได้รับค่าเช่าผันแปร 2 ส่วน โดยคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้ 

 ค่าเช่าผันแปรส่วนที่ 1 ร้อยละ 100 ของเงินแบ่งตั้งต้นหักด้วยค่าเช่าคงที่ 

 ค่าเช่าผันแปรส่วนที่ 2 ร้อยละ 80 ของเงินคงเหลือหักด้วยเงินแบ่งตั้งต้น 
 

กรณีที่ 2 เงินคงเหลือน้อยกว่าเงินแบ่งตั้งต้นแต่มากกว่าค่าเช่าคงที่ กองทุนจะได้รับค่าเช่าผันแปร 

โดยคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้ 

 ค่าเช่าผันแปรเท่ากับเงินคงเหลือหักด้วยค่าเช่าคงที่ 
 

หลักประกันในการเช่า 

ผู้เช่าได้นำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ มาเป็นหลักประกันในการเช่า โดยมีเงื่อนไข

ตามสัญญาเช่าที่ได้ตกลงกันไว้ว่าตั้งแต่วันเริ่มต้นและทุกต้นปีแห่งสัญญาเช่าในแต่ละปีผู้เช่าจะนำ

เงินสดมาลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐเพื่อเป็นหลักประกันการเช่าโดยมูลค่าของหน่วยลงทุน

ในบัญชีของกองทุนดังกล่าวต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่ายอดรวมค่าเช่าคงที่ในแต่ละปี ทั้งนี้ ผู้เช่าเมื่อได้รับ

ความยินยอมจากผู้ให้เช่าอาจจะดำเนินการถอนหลักประกันเป็นจำนวนเท่ากับค่าเช่าในแต่ละเดือนที่มี

การจ่ายชำระค่าเช่าตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ โดยที่ตลอดระยะเวลาคงเหลือในแต่ละปีแห่งสัญญาเช่า ผู้

เช่าจะต้องรักษาระดับมูลค่าหลักประกันการเช่าให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนค่าเช่าคงที่

ของสัญญาเช่าในแต่ละปี 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐที่นำมาเป็นหลักประกันมี

มูลค่า 82.11 ล้านบาท 

 

11. การแบ่งปันส่วนทุน 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.16 บาท รวมเป็นเงิน   

31.44 ล้านบาท 
 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.47 บาท รวมเป็นเงิน   

92.36 ล้านบาท 
 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.19 บาท รวมเป็นเงิน   

37.33 ล้านบาท 
 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ 0.43 บาท รวมเป็นเงิน   

84.50 ล้านบาท 
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12. ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนมีภาระผูกพันตามสัญญาดังนี้ 

1) ภาระผูกพันจากสัญญาเช่า 

 รายได้ตามสัญญาเช่าดำเนินงานจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะได้รับในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า

ดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ จำนวน 83.61 ล้านบาท อย่างไรก็ตามผู้เช่าได้ขอใช้สิทธิในการงด

เว้นการชำระค่าเช่าคงที่เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่า สำหรับการชำระค่าเช่าตั้งแต่

เดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง (ดูหมายเหตุ 10) 
 

2) ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาจ้างปรับปรุงงานตกแต่งภายในเป็นจำนวนเงิน 4.61   

ล้านบาท 

 

13. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อ

การเก็งกำไรหรือการค้า 

 

มูลค่ายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบดุล ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภท

ระยะสั้น อีกทั้งเงินลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดง

มูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 

 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2563 กองทุนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร ซึ่งอัตรา  

ดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือ

ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ ซึ่งอาจได้รับเงินชดเชยจากการค้ำประกัน (ดูหมายเหตุ 10) 

 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน 

 



รายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 109

ความเสี่ยงด้านตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่าเพียงรายเดียว ซึ่ง  

ผู้เช่าอาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและ

การเมืองและสถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน 

 

14. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
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