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สาส์นจากบริษัทจัดการ 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัท”) ขอน าส่งรายงานประจ าปี 2561 ส าหรับ 
การด าเนินงานของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ ภายใต้การจดัการของบริษัท ประจ างวดระยะเวลาตัง้แต่
วันที่  1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มายังผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน โดยในรายงานประจ าปีฉบับนี ้
ประกอบด้วย รายละเอียดการลงทนุของกองทนุรวม รายงานผลการด าเนินงาน และรายละเอียดทรัพย์สินของกองทนุรวม 
พร้อมทัง้งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี เพื่อให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ทราบข้อมลูและผลการด าเนินงาน
ของกองทนุรวมในรอบบญัชีประจ าปี 2561 ที่ผา่นมา 

ปี 2561 เป็นปีที่มีปัจจัยลบต่างประเทศเข้ามาต่อเนื่อง ทัง้นโยบายการเงินของสหรัฐที่ตึงตัวขึน้ต่อเนื่อง  
และข้อพิพาททางการค้าระหวา่งสหรัฐกบัจีนที่เพิ่มมากขึน้มาตัง้แต่กลางปี สง่ผลให้เศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอตวัมา
เป็นล าดับจากต้นปี ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในคร่ึงปีหลังขยายตัวชะลอตัวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค  
สว่นอปุสงค์ในประเทศทยอยดีขึน้จากทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ แตย่งัไมก่ระจายตวั ประกอบกบัมีแรงกระตุ้นทางการคลงั
เข้ามาช่วยสนบัสนุนการเติบโตบางส่วน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอตัวลงจากร้อยละ 4.9 ในไตรมาสแรก  
ซึง่เป็นอตัราการขยายตวัที่สงูสดุในรอบ 5 ปี ก่อนจะชะลอตวัลงตามเศรษฐกิจโลกเหลอืร้อยละ 4.6 และ 3.3 ในไตรมาส 2 
และ 3 ตามล าดับ เมื่อรวม 9 เดือนแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.3 จากปีก่อน ยังคงสูงกว่าร้อยละ 3.9  
ในช่วงเดียวกนัปีก่อน  

ไตรมาสแรก เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.9 เร่งตัวขึน้จากร้อยละ 4.0 ไตรมาสก่อน สูงเกินคาดการณ์ 
ของตลาด มีแรงหนนุจากการบริโภคภาคเอกชนดีขึน้มาสนบัสนนุการเติบโตเพิ่มเติมจากสง่ออกและท่องเที่ยวที่ดีต่อเนื่อง 
ขณะที่การลงทุนภาครัฐทยอยปรับตวัดีขึน้หลงัจากหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจ พ.ร.บ.จัดซือ้จัดจ้างใหม่ที่เ ร่ิมตัง้แต่
เดือนส.ค.ปีก่อน ส่วนการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึน้เป็นไตรมาสที่สอง ทัง้นีส้ินค้าไม่คงทนและกึ่งคงทน  
เร่ิมมีสญัญาณดีขึน้จากปีก่อน มีรายได้นอกภาคเกษตรขยายตวัต่อเนื่องสนบัสนุนการขยายตวัของอุปสงค์ในประเทศ 
แม้ว่า รายได้ภาคเกษตรยังคงหดต่อเนื่องเหตุจากร าคายางลดลงจากฐานสูงปีก่อน แต่ภาครัฐมีมาตรการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อยและเกษตรกรช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศให้ขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี ้  
มลูคา่การสง่ออกไตรมาสแรกขยายตวัเกือบร้อยละ 10 ยงัคงดีตอ่เนื่องมา 3 ไตรมาส ประกอบกบัดลุบริการเกินดลุเพิ่มขึน้
ในช่วงฤดกูาลท่องเที่ยว สง่ผลให้ดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุ 16.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัปีก่อนที่
เกินดลุ 15.2 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับมีเงินทุนไหลเข้าตลาดพนัธบตัรและตลาดหุ้นสทุธิกว่า 6 หมื่นล้านบาท 
มาเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินบาทแข็งค่าขึน้มาปิดที่ 31.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิน้เดือนมี.ค. แข็งค่าร้อยละ 4.4  
จากปลายปีก่อน จัดว่าแข็งค่าเป็นอันดับสองในอาเซียน รองจากค่าเงินมาเลเซียที่แข็งค่าร้อยละ 4.7 ขณะที่ค่าเงิน
อินโดนีเซียและฟิลปิปินส์ออ่นคา่ลงร้อยละ 1.4 และ 4.3 ตามล าดบัในช่วงเวลาเดียวกนั 

ไตรมาสสอง เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.6 ชะลอลงจากร้อยละ 4.9 แต่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด  
โดยมีการส่งออก การลงทุน และการบริโภคภาคเอกชนเร่งตัวขึน้ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐชะลอเล็กน้อย การบริโภค
ภาคเอกชนเร่งตวัขึน้ ขยายตวัในทกุกลุม่สินค้า น าโดยยอดขายรถยนต์เร่งตวัหลงัโครงการรถยนต์คนัแรกทยอยครบอาย ุ
รวมทัง้มีการเปิดตวัโมเดลใหมข่องรถยนต์หลายยี่ห้อและการสง่เสริมการการขายที่จูงใจ ขณะที่การสง่ออกขยายตวัเร่งตวั
ขึน้เป็นผลมาจากการค้าโลกที่ยงัคงขยายตวัดีและราคาน า้มนัตลาดโลกเพิ่มขึน้ สว่นภาคการท่องเที่ ยวขยายตวัชะลอลง
เหลือต ่ากว่าร้อยละ 10 เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและมีเทศกาลฟุตบอลโลกที่รัสเซีย แม้ว่า อตัราเงินเฟ้อ
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ทัว่ไปเร่งตวัขึน้กลบัมาอยู่ในกรอบเป้าหมายของกนง.(ช่วงร้อยละ 1-4) สาเหตุจากราคาพลงังานเร่งตัวขึน้ แต่อุปสงค์ 
ในประเทศยงัฟืน้ตวัอยา่งเปราะบาง สง่ผลให้กนง.ยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ร้อยละ 1.5 ต่อไป เพื่อประคองการฟืน้ตวั
ของอปุสงค์ในประเทศให้มีความมัน่คงมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม ความกงัวลต่อการปรับเพิ่มดอกเบีย้สหรัฐมากกว่าคาดและ
การออ่นคา่ของคา่เงินจีนเข้ามากดดนัคา่เงินในกลุม่ตลาดเงินใหมใ่ห้ออ่นคา่ โดยเงินบาทพลกิมาออ่นคา่ลงมาปิดที่ 33.12 
บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ ณ สิน้เดือนมิ.ย. หรือออ่นค่าร้อยละ 6.2 จากไตรมาสก่อน แต่เมื่อเทียบปลายปีก่อนอ่อนค่าลงร้อย
ละ 1.64 ยงัคงออ่นคา่น้อยกวา่คา่เงินอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่อ่อนค่าลงร้อยละ 5.3 และ 6.4 ตามล าดบั เนื่องจากไทย 
มีเสถียรภาพทางด้านตา่งประเทศอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยมีทนุส ารองในระดบัสงูกว่า 3 เท่าของหนีร้ะยะสัน้ได้ช่วยบรรเทาแรง
กดดนัตอ่คา่เงินลงบางสว่น  

ไตรมาสสาม  เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากร้อยละ 4.6 ไตรมาสก่อน และต ่ากว่าคาดการณ์
ของตลาด เป็นผลจากการสง่ออกและการท่องเที่ยวชะลอตวั มีแรงหนนุจากการบริโภคภาคเอกชนเร่งตวัขึน้มาขยายตวั
ร้อยละ 5 จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วยสนบัสนุนการขยายตวัไตรมาสนี ้น าโดยยอดขายรถยนต์ที่ยงัคงขยายตวัดีต่อเนื่อง  
แตย่อดขายสนิค้าไมค่งทนยงัคงเปราะบาง เนื่องจากผลผลติเกษตรหดตวัจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยกดดนัการใช้จ่าย
ในกลุม่ฐานราก อนึง่การสง่ออกขยายตวัชะลอลงสอดคล้องกบัภมูิภาค เป็นผลจากฐานสงูปีก่อนและข้อพิพาททางการค้า
ระหวา่งสหรัฐและจีนท่ีทยอยเก็บภาษีระหวา่งกนัเพิ่มขึน้ ประกอบกบัจ านวนนกัทอ่งเที่ยวขยายตวัชะลอตวัลง เป็นผลจาก
นกัทอ่งเที่ยวจีนหดตวัจากเหตกุารณ์เรือลม่ที่ภเูก็ตแต่มีนกัท่องเที่ยวมาเลเซียและฮ่องกงเพิ่มขึน้มาชดเชยกนัไปบางสว่น 
ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลแต่ลดลง ซึ่งยังคงช่วยสนับสนุนเงินบาทให้แข็งค่าขึน้มาปิดที่ 32.3 บาท 
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิน้เดือนก.ย. แข็งค่าขึน้ร้อยละ 2.4 จากสิน้เดือนมิ.ย. ซึ่งเงินบาทแข็งค่าสดุในภูมิภาคท่ามกลาง
ความผนัผวนของคา่เงินในตลาดเกิดใหม ่สวนทางกบัคา่เงินอาเซียนซึง่ออ่นค่าลงในช่วงร้อยละ 1.3-3.8 ท าให้ กนง.ยงัคง
อตัราดอกเบีย้นโยบายต่อเนื่องจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งสวนทางกับบางประเทศเช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่มีเร่ง
ปรับเพิ่มดอกเบีย้นโยบายมาตัง้แตเ่ดือนพ.ค เพื่อลดแรงกดดนัตอ่เงินทนุเคลือ่นย้ายและช่วยให้ค่าเงินให้มีเสถียรภาพมาก
ขึน้ในสภาวะที่มีความผนัผวนกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดการเงินโลก อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดือนก.ค. ธปท.เร่ิมส่ง
สญัญาณปรับดอกเบีย้เพื่อให้มีช่องว่างทางนโยบายส าหรับรองรับความเสี่ยงในอนาคตและดูแลเสถียรภาพในระบบ
การเงินมาอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้ตลาดมีการปรับตวัสะท้อนการปรับเพิ่มดอกเบีย้ในระยะข้างหน้าไปบางสว่น 

ไตรมาสสี ่เคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจไทยเร่งตวัขึน้จากไตรมาสก่อนที่เศรษฐกิจอ่อนแรงลง ดีขึน้แบบกระจายตวั โดยการ
ส่งออก ท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึน้จากไตรมาสสาม ส่วนการบริโภคภาคเอกชนชะลอตวัลง แต่
ขยายตวัในทกุกลุม่สนิค้า ขณะที่จ านวนนกัทอ่งเที่ยวขยายตวัดีขึน้จากไตรมาสก่อน สว่นหนึง่ได้อานิสงส์จากมาตรการฟรีวี
ซาให้กบันกัท่องเที่ยว  20 ชาติเป็นเวลา 60 วนัมีผลตัง้แต่กลางเดือนพ.ย. สง่ผลให้นกัท่องเที่ยวจีนพลิกกลบัมาขยายตวั
ครัง้แรกในรอบ 5 เดือนหลงัเหตุเรือล่ม ประกอบน าเข้าชะลอตวัลงมากกว่าส่งออก ส่งผลให้ดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุล
เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน แต่ความกงัวลต่อชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐส่งผลให้เงินทนุไหลออกจากตลาดหุ้นและตลาด
พนัธบตัรในตลาดเกิดใหมใ่นเดือน ธ.ค.รวมทัง้ไทย ซึ่งกดดนัเงินบาทให้อ่อนค่าลงมาปิดที่ 32.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ 
สิน้เดือนธ.ค. ซึง่ใกล้เคียงกบัปลายปีก่อน ซึง่เงินบาทยงัคงออ่นคา่น้อยกว่าค่าเงินอาเซียนซึ่งอ่อนค่าลงในช่วงร้อยละ 2.1-
5.7 อนัเป็นผลมากจากเสถียรภาพทางด้านต่างประเทศของไทยอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน อนึ่งในเดือนธ.ค. 
กนง.มีการปรับเพิ่มดอกเบีย้นโยบายเป็นครัง้แรกในรอบ 7 ปี มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 เพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
หลงัจากดอกเบีย้อยูใ่นระดบัต ่ามากมานานและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงินเพื่อรองรับความ
เสีย่งในอนาคต 
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 ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ ภายใต้การจัดการของบริษัท ตัง้แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 
1,999.00 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 9.7038 บาท โดยในรอบการด าเนินงานระหว่างวนัที่  
1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุรวมทัง้สิน้ 92.09 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน 
กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายจ านวน 9.99 ล้านบาท ท าให้กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิทัง้สิน้ 82.10 ล้านบาท  
ทัง้นีก้องทนุรวมไมม่ีก าไร/ขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ ท าให้กองทนุรวมมีการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์
สทุธิจากการด าเนินงาน 82.10 ล้านบาท 
 สดุท้ายนี ้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ให้ความไว้วางใจ
บริษัท ในการบริหารเงินลงทุนของท่าน ทัง้นี ้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุด  
พร้อมทัง้รักษามาตรฐานในการบริหารกองทนุท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุตลอดไป 

 
 
 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส าคญัของกองทุนรวม 
 
สาระส าคัญของกองทุนรวม 
ชื่อกองทุน  กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (Gold Property Fund) 
ชื่อย่อ GOLDPF 
ประเภทกองทุน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
เงนิทุนจดทะเบียน 2,060 ล้านบาท (สองพนัหกสบิล้านบาท) 
อายุกองทุน  ไมก่ าหนดอายโุครงการ  
บริษัทจดัการกองทุน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
สรุปข้อมูลที่ส าคัญของกองทุนรวม 
ทรัพย์สินหลกั อาคารโครงการเดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ตเมนท์ 
ลักษณะการลงทุน โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ (Hotel and Services Apartment) 
ราคาที่ลงทุน ณ วันจดทะเบียน 2,060 ล้านบาท (สองพนัหกสบิล้านบาท) 
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ ให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ 
วันที่ประเมินมูลค่า ครัง้ล่าสุด 16 ตลุาคม 2561 
มูลค่าทรัพย์สนิ ครัง้ล่าสุด 1,929 ล้านบาท (หนึง่พนัเก้าร้อยยี่สบิเก้าล้านบาท) 
 
สรุปข้อมูลการจัดหารายได้ 
การจัดหารายได้ ให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ 
ผู้เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั 
ผู้บริหารโครงการ บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
วัตถุประสงค์ของการเช่า ผู้ เช่าตกลงที่จะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าในรูปแบบของที่พักอาศัย  

การเช่า เพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจการโรงแรม และ/หรือธุรกิจเซอร์วิส- 
อพาร์ตเมนท์และธุรกิจที่เก่ียวข้องภายใต้โครงการเมย์แฟร์ แมริออท ทัง้นี ้ 
แกรนด์ เมย์แฟร์ตกลงที่จะประกอบกิจการโครงการเมย์แฟร์ แมริออท และ  
ธุรกิจที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 16 ปี 
สิทธิต่ออายุสัญญา ผู้ เช่าช่วงตกลงให้ค ามั่นแก่กองทุนรวมว่าจะเช่าทรัพย์สินต่อไปอีก 10 ปี

ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเช่า หากกองทุนรวมมีความประสงค์ที่จะให้ 
ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไปภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเช่า โดยกองทนุ
รวมจะแจ้งความประสงค์ที่จะให้เช่าช่วงเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าตอ่ไปในกรณีที่ผู้ เช่า-
ช่วงและบริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ได้มีการตอ่อายสุญัญาจ้าง
บริหารงานอีก 10 ปี ทัง้นีภ้ายใต้ข้อก าหนดในสญัญาที่จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 
อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่มีการต่อสญัญานีอ้อกไป คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงให้
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ข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ภายใต้อายุของสญัญาที่ต่อออกไปเหมือนกับ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆ ในสญัญาฉบบัเดิมทกุประการ 

ค่าเช่า คา่เช่าแบง่เป็นคา่เช่าคงที่และคา่เช่าแปรผนั  
 - อตัราคา่เช่าคงที ่
    ผู้ เช่าช่วงตกลงที่จะช าระคา่เช่าคงที่ในอตัรา 4 ล้านบาทตอ่เดือน 
 - อตัราคา่เช่าแปรผนั 
    ผู้ เช่าช่วงตกลงที่จะช าระคา่เช่าแปรผนัเป็นรายเดือน โดยค านวน ดงันี ้
    อตัราคา่เช่าแปรผนั = [ก * (ข – ค – ง)] – (จ + ฉ + ช) โดย 

ก = อตัราร้อยละของคา่เช่าแปรผนั ในอตัราร้อยละ 91 
ข = รายได้จากการด าเนินงานของโครงการในเดือน

นัน้ๆ (ไมร่วมสว่นของธุรกิจร้านอาหาร ภาษีซือ้ขาย 
คา่ตอบแทนพิเศษจ่ายให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของ
พนกังาน เงินท่ีได้รับจากการขายทรัพย์สนิ สว่นทนุ 
และเงินจ านวนอื่นๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกัน  
เป็นต้น) 

ค = คา่เช่าคงที่ 
ง = ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (ไม่รวมภาษีซือ้ขาย 

และสว่นของธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น) 
จ = ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ฉ = ดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ที่เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
ช = คา่เสยีหายที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 

 
ทัง้นี ้หากผลลพัธ์รวมของสมการ (ข – ค – ง) เมื่อสิน้รอบปีบัญชีใดๆ ตามที่ 
แกรนด์ เมย์แฟร์ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้วต ่ากว่า 80 ล้านบาท ให้อตัรา
ร้อยละของคา่เช่าแปรผนั (ก) ปรับเปลีย่นจากร้อยละ 91 เป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้

ผลลพัธ์ของสมการ  
(ข – ค – ง)  

เมื่อสิน้รอบปีบญัชี 

อตัราร้อยละของคา่เชา่ 
แปรผนั  (ก) 

หากเทา่กบัหรือมากกวา่ 70 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ 80 ล้านบาท ร้อยละ 90 

หากเทา่กบัหรือมากกวา่ 60 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ 70 ล้านบาท ร้อยละ 89 

หากเทา่กบัหรือมากกวา่ 50 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ 60 ล้านบาท ร้อยละ 87 

น้อยกวา่ 50 ล้านบาท ร้อยละ 85 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

การรับประกันค่าเช่า บริษัทโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากัด ตกลงจะรับประกันค่าเช่าขัน้ต ่าของ
โครงการเมย์แฟร์ แมริออทที่กองทุนรวมจะได้รับ เป็นจ านวนเท่ากับ 107.25 
ล้านบาทในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2550 และเป็นจ านวน 163.50 ล้านบาทต่อปี
ของแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีปี 2551 – 2554 โดยหากค่าเช่าที่เกิดขึน้จริงของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนในรอบระยะเวลาใด รอบระยะเวลาบญัชีหนึ่ง ที่กองทุนรวม
ได้รับต ่ากว่าจ านวนดังกล่าว โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ าช าระเงินให้แก่
กองทนุรวมในจ านวนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง (ก) ค่าเช่าที่ รับประกัน กับ (ข)  
ค่าเช่าที่เกิดขึน้จริงของทรัพย์สินที่ลงทุน (ผลรวมของค่าเช่าคงที่และค่าเช่า  
แปรผนั) 

หลักประกัน ผู้ เช่าช่วงตกลงจะจัดให้มีหลักประกันแก่กองทุนรวมเพื่อเป็นการประกัน  
การปฏิบตัิตามสญัญาของผู้ เช่าช่วงโดย 
 - ด า เนินการให้โกลเด้น แลนด์  ( เมย์แฟร์)  จ านองโครงการเมย์แฟร์ 
   แมริออท ให้แก่กองทนุรวม 
 - ด าเนินการให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) ค า้ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาของผู้ เช่าช่วงและผู้ เก่ียวข้องในกรณี
ตอ่ไปนี ้
    1. หน้าที่ของโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) ในการช าระค่าเช่าที่ รับประกัน  
        ข้างต้น 
    2.  หน้าที่ของผู้ เช่าช่วงในการแต่งตัง้ผู้ บ ริหารทรัพย์สินที่ เช่า  ซึ่ งจะ 
        บริหารงานตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่กองทนุรวมยอมรับ และ 
    3. ค ามัน่ของผู้ เช่าช่วงในการต่อสญัญาเช่าอีก 10 ปี ภายใต้ข้อก าหนด 
        และเง่ือนไขที่จะระบใุนสญัญา 
 - ด า เนินการใ ห้ โกลเ ด้น แลนด์  ( เมย์แฟร์ )  จ าน าหุ้ นผู้ เ ช่าช่ วงใ ห้แก่ 
กองทนุรวมตลอดอายสุญัญา ทัง้นีต้ามเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง 

 
สรุปเหตุการณ์ส าคัญ 
เหตกุารณ์ที่ส าคญัของกองทนุรวม - ไมม่ี ในรอบปีบญัชี 2561 - 
 
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนรวมย้อนหลัง 

ประจ าปี ผลตอบแทน (บาทต่อหุ้น) 
2561 0.3900 
2560 0.36501 
2559 0.34881 
2558 0.3300 
2557 0.25701 

หมายเหต:ุ 1. มีการลดทนุจะทะเบียน 
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สรุปค่าธรรมเนียม 
รายการ จ านวน (บาท) ร้อยละของ NAV* 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ            5,317,101  0.3% 
คา่ธรรมเนียมการดแูลผลประโยชน์               638,052  0.0% 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน            1,063,420  0.1% 
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ            2,969,971  0.1% 

รวม     9,988,545  0.5% 
หมายเหต ุ*มูลค่า NAV ณ ส้ินปี 2561 

 
ความเสี่ยงที่ส าคัญของการลงทุนในกองทุนรวม 

 ความเสี่ยงโดยทั่วไป  
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ซึ่งรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา  

ราคา เคร่ืองอปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  และหนว่ยงานราชการอื่นรวมถึงปัจจยัทางการเมืองของประเทศ มีอิทธิพลตอ่ผลการด าเนินงาน สถานะทาง
การเงินและการ ลงทนุของกองทนุรวม และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของ
ผู้บริโภคอาจส่งผล กระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคัญต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของผู้ เช่าช่วงและ 
ผู้ค า้ประกนั ซึง่จะมีผลตอ่รายได้ของกองทนุรวม 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยลงทุน 
อาทิ (ก) ราคาของหน่วยลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย (ข)  การขาดสภาพคลอ่งในการ

ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

ส่วนที่ 2 ส่วนการด าเนินกิจการของกองทุนรวม 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อกองทุน  กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (Gold Property Fund ) 
1.2 ชื่อย่อ GOLDPF 
1.3 ประเภทกองทุน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
1.4 เงนิทุนจดทะเบียน 2,060 ล้านบาท (สองพนัหกสบิล้านบาท) 
1.5 อายุกองทุน  ไมก่ าหนดอายโุครงการ  
1.6 บริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
1.7 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
1.8 รายละเอียด    
   อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

- สิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี และสิทธิในการต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ในที่ดินพร้อม 
สิ่งปลูกสร้างประเภทโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ในโครงการเดอะเมย์แฟร์  
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ตเมนท์ ซึง่ประกอบด้วยอาคารสงู 26 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 5 ชัน้ 
พืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 26,424 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ที่ให้เช่ารวมประมาณ 16,000 ตาราง
เมตร บนที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา 
 - กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินธุรกิจของโครงการ 
เมย์แฟร์ แมริออท 

1.9  ผู้เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั 
1.10 ผู้บริหารโครงการ บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 
2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 
2.1 วัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน และการจัดหาผลประโยชน์  

เพื่อระดมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่กองทนุจะน า
เงินท่ีได้จากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ  
สทิธิการเช่า และ/หรือสทิธิการเช่าช่วง อสงัหาริมทรัพย์ และจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว โดยการให้เช่า 
ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  
การน าอสงัหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงในลกัษณะเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ หรือการน าอสงัหาริมทรัพย์ออกให้เช่าช่วง
เพื่อให้ผู้ประกอบการน าอสงัหาริมทรัพย์ออกหาประโยชน์ในลกัษณะเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์หรือโรงแรม ตลอดจนท าการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงด าเนินการก่อสร้าง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง  
และ/หรือด าเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการ
ดงักล่าวได้) และ/หรือด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุและผู้ ถือหนว่ยของกองทนุรวมรวมถึงการลงทนุในทรัพย์สนิอื่นๆ และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น 
และ/หรือการหาดอกผลอื่น โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 
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2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
กองทนุรวมไมม่ีการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบับคุคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการบริหารจดัการกองทนุรวม 
 

2.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุนรวม 

 
2.4 ข้อมูลทรัพย์สนิของกองทุนรวม 

2.4.1 สรุปมูลค่าทรัพย์สิน ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน 
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,999,001,947 
มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด (บาท) 1,932,000,000 
 

2.4.2 รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ในการลงทนุครัง้แรกกองทนุรวมจะท าการลงทนุในทรัพย์สินที่ลงทนุ ซึ่งบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากัด 

เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิและได้ใช้ในการด าเนินการโครงการเมย์แฟร์ แมริออท อยูใ่นปัจจบุนั 
 

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับโครงการเมย์แฟร์แมริออท 
อาคารโครงการเมย์แฟร์ แมริออท 

ประเภทการใช้งาน โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ (Hotel and Services Apartment) 
ที่ตัง้ เลขที่ 60 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

โฉนดที่ดินเลขที่ 
 2494 เนือ้ที่ 0-3-88 
 3770 เนือ้ที่ 0-2-70 

ที่ดนิทัง้หมด (ไร่) 1-2-58 ไร่ 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดนิ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากดั 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้าง บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากดั 
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เจ้าของกรรมสิทธ์ิในงานสาธารณูปโภค กองทนุรวมมีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
ลักษณะการถอืกรรมสิทธ์ิของกองทุน
รวมฯ 

สทิธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคาร โครงการเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท  
เอ็กเซคควิทีฟ อพาร์ตเมนท์ 
(ระยะเวลาคงเหลอืตามสญัญาเช่าประมาณ 48.56 ปี) 

ราคาประเมินล่าสุด  1,932  ล้านบาท  (ประเมิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
วิธีการประเมินราคา วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิธีการคดิลดกระแส

เงินสด (Discounted Cash Flow) 
ผู้ประเมินราคา บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั จ ากดั 
รายได้ส าหรับระยะเวลา  
1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 

270.18 ล้านบาท 

ทรัพย์สินที่เช่า - ให้เช่าช่วงที่ดินท่ีเช่า และอาคารท่ีเช่า 
- ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ 

วันเร่ิมเปิดด าเนินการ 15 มีนาคม 2546 
ผู้บริหารโครงการ บริหารโครงการโดยบริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ซึง่เป็น

บริษัทในเครือของบริษัทแมริออท อินเตอร์เนชัน่แนล บีวี จ ากดั 
จ านวนและลักษณะของห้อง เป็นอาคารสงู 26 ชัน้ ประกอบไปด้วยพืน้ที่ทัง้หมด 26,424 ตารางเมตร 

พืน้ที่ใช้สอยประมาณ 16,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นประเภทสตูดิโอ  
1 ห้องนอน 2 ห้องนอน และ 3 ห้องนอน 

สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพักได้แก่ ตู้ นิรภัย โทรศัพท์สายตรง 
อปุกรณ์ต่ออินเตอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ให้ความบนัเทิงที่ทนัสมยั 
เช่น ทีวี เคร่ืองเลน่ DVD ห้องครัว เป็นต้น 

ส่วนบริการกลาง บริการที่จอดรถ Business Centre ห้องประชุม ภตัตาคาร สระว่ายน า้ 
ห้องซาวนา่จากซุซี่ ห้องออกก าลงักาย สปา และ Kid’s Club 

ระบบสาธารณูปโภค ลฟิท์จ านวน 6 ชดุ พร้อมระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบสปริงเกอร์ในอาคาร 
ระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบระบายอากาศด้วยการใช้น า้ (Water Chiller) 

วัตถุประสงค์ของการเช่า ผู้ เช่าตกลงที่จะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าในรูปแบบของที่พัก
อาศยัการเช่า เพื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจการโรงแรม และ/หรือ
ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และธุรกิจที่เก่ียวข้องภายใต้โครงการเมย์แฟร์ 
แมริออท ทัง้นี ้แกรนด์ เมย์แฟร์ตกลงที่จะประกอบกิจการโครงการ 
เมย์แฟร์ แมริออท และธุรกิจที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 

ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 16 ปี 
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สิทธิต่ออายุสัญญา ผู้ เช่าช่วงตกลงให้ค ามัน่แก่กองทนุรวมว่าจะเช่าทรัพย์สินต่อไปอีก 10 ปี
ภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเช่า หากกองทุนรวมมีความประสงค์  
ที่จะให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าต่อไปภายหลังจากสิน้สุดระยะเวลา  
การเช่า โดยกองทนุรวมจะแจ้งความประสงค์ที่จะให้เช่าช่วงเช่าทรัพย์สนิ
ที่เช่าต่อไปในกรณีที่ผู้ เช่าช่วงและบริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ได้มีการต่ออายุสัญญาจ้างบริหารงานอีก 10 ปี ทัง้นีภ้ายใต้
ข้อก าหนดในสญัญาที่จะได้ตกลงกนัตอ่ไป 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการต่อสัญญานีอ้อกไป คู่สัญญาทัง้สองฝ่าย 
จะตกลงให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ภายใต้อายุของสัญญาที่ 
ต่อออกไปเหมือนกับข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ในสญัญาฉบับเดิม  
ทกุประการ 

ค่าเช่า คา่เช่าแบง่เป็นคา่เช่าคงที่และคา่เช่าแปรผนั  
 - อตัราคา่เช่าคงที ่
    ผู้ เช่าช่วงตกลงทีจ่ะช าระคา่เชา่คงทีใ่นอตัรา 4 ล้านบาทตอ่เดือน 
 - อตัราคา่เช่าแปรผนั 
    ผู้ เช่าช่วงตกลงทีจ่ะช าระคา่เชา่แปรผนัเป็นรายเดือน โดยค านวน ดงันี ้
    อตัราคา่เช่าแปรผนั = [ก * (ข – ค – ง)] – (จ + ฉ + ช) โดย 
 

ก = อตัราร้อยละของคา่เชา่แปรผนั ในอตัราร้อยละ 91 
ข = รายได้จากการด าเนินงานของโครงการในเดือน

นัน้ๆ (ไมร่วมสว่นของธุรกิจร้านอาหาร ภาษีซือ้ขาย 
คา่ตอบแทนพเิศษจา่ยให้แก่หรือเพื่อประโยชน์ของ
พนกังาน เงินท่ีได้รับจากการขายทรัพย์สนิ สว่นทนุ 
และเงินจ านวนอื่นๆ ที่ได้รับจากบริษัทประกนั เป็น
ต้น) 

ค = คา่เช่าคงที ่
ง = คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินงาน (ไมร่วมภาษีซือ้ขาย 

และสว่นของธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น) 
จ = ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ฉ = ดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้ที่เป็นเงินทนุหมนุเวยีน 
ช = คา่เสยีหายทีเ่กิดขึน้จากการด าเนนิงาน 
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ทัง้นี ้ หากผลลพัธ์รวมของสมการ (ข – ค – ง) เมื่อสิน้รอบปีบญัชีใดๆ 
ตามที่แกรนด์ เมย์แฟร์ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้วต า่กวา่ 80 ล้าน
บาท ให้อตัราร้อยละของคา่เชา่แปรผนั (ก) ปรับเปลีย่นจากร้อยละ 91 
เป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้

  

ผลลพัธ์ของสมการ  
(ข – ค – ง)  
เมื่อสิน้รอบปีบญัชี 

อตัราร้อยละของคา่เชา่ 
แปรผนั  (ก) 

หากเทา่กบัหรือมากกวา่ 70 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ 80 ล้านบาท ร้อยละ 90 

หากเทา่กบัหรือมากกวา่ 60 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ 70 ล้านบาท ร้อยละ 89 

หากเทา่กบัหรือมากกวา่ 50 ล้าน
บาท แตน้่อยกวา่ 60 ล้านบาท ร้อยละ 87 

น้อยกวา่ 50 ล้านบาท ร้อยละ 85 

การรับประกันค่าเช่า บริษัทโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากดั ตกลงจะรับประกนัค่าเช่าขัน้ต ่า
ของโครงการเมย์แฟร์ แมริออทที่กองทนุรวมจะได้รับ เป็นจ านวนเท่ากบั 
107.25 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 และเป็นจ านวน 
163.50 ล้านบาทต่อปีของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีปี 2551 – 2554 
โดยหากค่าเช่าที่เกิดขึน้จริงของทรัพย์สินที่ลงทุนในรอบระยะเวลาใด 
รอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ที่กองทุนรวมได้รับต ่ากว่าจ านวนดังกล่าว 
โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ าช าระเงินให้แก่กองทนุรวมในจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างระหว่าง (ก) ค่าเช่าที่ รับประกัน กับ (ข) ค่าเช่าที่เกิดขึน้จริง  
ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ (ผลรวมของคา่เช่าคงที่และคา่เช่าแปรผนั) 

หลักประกัน ผู้ เช่าช่วงตกลงจะจดัให้มีหลกัประกนัแก่กองทนุรวมเพื่อเป็นการประกนั
การปฏิบตัิตามสญัญาของผู้ เช่าช่วงโดย 
 - ด าเนินการให้โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ านองโครงการเมย์แฟร์ 
   แมริออท ให้แก่กองทนุรวม 
 - ด าเนินการให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ค า้ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาของผู้ เช่าช่วงและผู้ เก่ียวข้อง
ในกรณีตอ่ไปนี ้
    1. หน้าที่ของโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) ในการช าระคา่เช่าที่รับประกนั  
        ข้างต้น 
    2. หน้าที่ของผู้ เช่าช่วงในการแต่งตัง้ผู้บริหารทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งจะ 
        บริหารงานตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่กองทนุรวมยอมรับ และ 
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    3. ค ามั่นของผู้ เช่าช่วงในการต่อสัญญาเช่าอีก 10 ปี ภายใต้ 
        ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่จะระบใุนสญัญา 
 - ด าเนินการให้โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)  จ าน าหุ้ นผู้ เช่าช่วงให้แก่ 
กองทนุรวมตลอดอายสุญัญา ทัง้นีต้ามเง่ือนไขของสญัญาที่เก่ียวข้อง 

  
รายละเอียดทรัพย์สนิที่ลงทุน 

กองทุนลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในที่ดินที่เช่าและอาคารที่เช่า : กองทุนรวมจะเช่าที่ดินตามที่ปรากฏใน 
โฉนดที่ดินที่เก่ียวข้องมีรายละเอียดดงันี ้

โฉนดที่ดิน เลขที่ดนิ หน้า
ส ารวจ ต าบล อ าเภอ จังหวดั เนือ้ที่ เจ้าของ

กรรมสิทธ์ิ 

2494 9 498 ปทมุวนั 
ปทมุวนั     
(ส าเพ็ง) 

กรุงเทพฯ 0-3-88 
โกลเด้น แลนด์ 
(เมย์แฟร์) 

3770 31 1031 ปทมุวนั 
ปทมุวนั    
(ส าเพ็ง) 

กรุงเทพฯ 0-2-70 
โกลเด้น แลนด์ 
(เมย์แฟร์) 

      รวมเนือ้ที่ 
1-2-58 

 

 
2.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพ่ิมเติมของกองทุนรวมในรอบปีบัญชี 
ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ไมม่ีการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ่มเติมของกองทนุรวม 

 
2.4.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า 
ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ไมม่ีการจ าหนา่ยหรือโอนทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

 
2.5 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

2.5.1 การจัดหาผลประโยชน์  
โครงสร้างรายได้ 

กองทุนรวมจะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทนุโดยการให้เช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าและให้เช่าเฟอร์นิเจอร์
และอปุกรณ์แก่ บริษัทแกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั (“แกรนด์ เมย์แฟร์”) เพื่อให้แกรนด์ เมย์แฟร์น าทรัพย์สินที่ลงทนุไปใช้ในการ
ด าเนินกิจการโครงการเมย์แฟร์ แมริออทอย่างต่อเนื่องต่อไป ทัง้นี แ้กรนด์ เมย์แฟร์  จะด าเนินการให้บริษัท 
แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้ บริหารโครงการเมย์แฟร์ แมริออทต่อไปเช่นเดิม โดยรูปแบบการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิท่ีลงทนุของกองทนุรวมสามารถสรุปได้ดงันี ้
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รายได้จากการลงทุน 
(หน่วย : บาท) 

1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 
จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) 

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 91,889,049 87,521,835 
รายได้ดอกเบีย้ 204,416 186,208 
รายได้อื่น 7 4 

รวมรายได้จากการลงทุน 92,093,472 87,708,047 
 
ข้อมูลอื่นๆ 

รายการ รายละเอียด 
อตัราการเชา่เฉลีย่ (%) 87.4% 
อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ (บาท/ห้อง/คืน) 4,418 
อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีสงูสดุ (บาท/ห้อง/คืน) 4,955 
อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีต า่สดุ (บาท/ห้อง/คืน) 3,982 
อตัราการเปลีย่นแปลงคา่เชา่ (%) 6.6% 

 
2.5.2 ข้อมูลผู้เช่าช่วง 

ผู้ เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั 
ที่อยู ่ 153/3 อาคารโกลเด้น พาวิลเลยีน ชัน้8 ซอยมหาดเลก็หลวง ถนนราชด าริ 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330 
เบอร์โทร 027646200 
 

 2.5.3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู้เช่า 

ความเสี่ยงจากยกเลิกสัญญาเช่าช่วง 

คา่เช่าช่วงที่กองทนุจะได้รับจากผู้ เช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงจะเป็นที่มาของ
รายได้เพียงแหลง่เดียวของกองทนุ ในกรณีที่เกิดเหตผิุดสญัญาภายใต้สญัญา
เช่าช่วง กองทนุอาจบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงและหาบุคคลอื่นเพื่อเข้ามาเป็น
คูส่ญัญารายใหมข่องสญัญาเช่าช่วงเพื่อบริหารทรัพย์สินท่ีเช่า  

อนึง่ จนกวา่กองทนุด าเนินการหาคูส่ญัญารายใหมแ่ทนผู้ เช่าช่วงและสามารถ
เจรจาตกลงกับผู้ เช่าช่วงรายใหม่ได้ส าเร็จ กองทุนจะมีสิทธิในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการผิดสญัญาและมีสิทธิในการบังคับ
หลกัประกนั ซึ่งหากกองทนุไม่สามารถบงัคบัหลกัประกนัได้ตามขัน้ตอนและ
ในเวลาอนัสมควร หรือไม่สามารถหาคู่สญัญารายใหม่ซึ่งได้รับใบอนญุาตให้
ประกอบกิจการโรงแรมภายในเวลาอนัสมควร หรือไมส่ามารถเจรจาตกลงกบั
คูส่ญัญารายใหม่ในสญัญาเช่าช่วงฉบบัใหม่โดยมีข้อก าหนดที่เป็นประโยชน์
ต่อกองทุนได้ กระแสรายได้ของกองทุนอาจหยุดชะงักหรือลดลงเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง  ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผล
ประกอบการของกองทนุ 
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การไม่ต่อสัญญาเช่าช่วง  

 

ภายใต้โครงสร้างของโครงการ โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จะให้กองทุนเช่า
ที่ดินและอาคารตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี และ
กองทุนจะซือ้และ/หรือรับโอนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ต่างๆที่เก่ียวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจของโครงการเมย์แฟร์แมริออทจาก
โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) และกองทนุจะให้ผู้ เช่าช่วงเช่าทรัพย์สินที่ลงทนุไป
ด าเนินกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ภายใต้สญัญาเช่าช่วงโดยมี
ระยะเวลาการเช่าในเบือ้งต้นประมาณ 16 ปี  

เพื่อเป็นการประกนัการปฎิบตัิตามสญัญาเช่าช่วงของผู้ เช่าช่วงตลอดอายขุอง
สญัญาเช่าผู้ เช่าช่วงประสงค์ที่จะจัดให้มีหลกัประกันแก่กองทุนตามหวัข้อ  
(“การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทนุ”) นอกจากนีภ้ายใต้สญัญา
เช่าช่วง ผู้ เช่าช่วงจะให้ค ามั่นว่าจะเช่าทรัพย์สินที่ลงทุนจากกองทุน หาก
กองทนุมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ เช่าเช่าช่วงทรัพย์สินที่ลงทนุ ต่อไปภายหลงั
จากสิน้สดุสญัญาเช่าช่วงต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี ภายใต้เง่ือนไขบาง
ประการตามสญัญาเช่าช่วง 

 
2.5.4 ข้อมูลผู้บริหารโครงการ 

ผู้บริหารโครงการ บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ที่อยู ่ เลขที่ 60 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
เบอร์โทร 026721234 

ข้อมลูทัว่ไป 

บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (MARRIOTT) เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ โดย MARRIOTT เป็นบริษัทในเครือของแมริออท
อินเตอร์เนชั่นแนล บีวี ซึ่งเป็นผู้บริหารเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมระดบัสากล ช่องทาง 
การขายของเครือแมริออทสามารถขยายฐานลกูค้าได้มากขึน้ โดยมีโปรแกรมและสิทธิพิเศษ
ร่วมกับเครือแมริออทส าหรับลูกค้าที่เข้าพักซึ่งท าให้ได้เปรียบเหนือเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ 
หลายแหง่ที่ตัง้อยูบ่ริเวณถนนหลงัสวน 

 
2.5.5 การรับประกันรายได้ 
กองทนุรวมไมม่ีการรับประกนัรายได้ 
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2.6 การกู้ยมืเงนิ 
ในการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมีการให้หลกัประกนัไว้ด้วย

หรือไมก็่ตาม และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและ  

มีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 
(2) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่า  

เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
(3) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
(4) เป็นการกู้ ยืมเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการกู้ ยืมเงินเพื่อ

ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตามข้อ (1) หรือเพื่อต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม 
บนที่ดินท่ีมีอยูแ่ล้วที่กองทนุรวมมีสทิธิการเช่าตามข้อ (2) บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องค านึงถึงก าหนดเวลาเช่า 
ที่เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าด้วย และ 

(5) จ านวนเงินที่กู้ ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ต่อมาภายหลงั
จ านวนเงินท่ีกู้ยืมเกินอตัราสว่นดงักลา่ว แตก่ารเกินอตัราสว่นนัน้มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะคงอตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ตอ่ไปก็ได้ แตจ่ะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไ่ด้จนกวา่อตัราสว่นการกู้ยืมเงิน
จะลดลงจนน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(6) บริษัทจดัการจะด าเนินการกู้ยืมเงินได้ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวน 
หนว่ยลงทนุเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุม  
โดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อักษรโดยหากเป็นการขอมติเพื่อ  
กู้ ยืมเงินเพื่อด าเนินการตามข้อ (3) ห้ามมิให้บริษัทจัดการนับจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มี 
สว่นได้เสยีในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมรวมในมติดงักลา่ว 

 
3. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์มีก าหนดการพฒันาก่อสร้างแล้วเสร็จในอนาคตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าที่ค่อนข้าง
จ ากดั โดยสว่นใหญ่จะเป็นโครงการท่ีตัง้อยูร่่วมกบัโครงการมิกซ์ยสูในเขตรอบใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร สาเหตหุลกั
อนัเนื่องมาจากการแขง่ขยัที่สงู ถึงแม้วา่จ านวนของชาวตา่งชาติที่ทยอยเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึน้และมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ส าหรับในทกุๆไตรมาส แตเ่นื่องจากอปุทานมอียูอ่ยา่งมากส าหรับตลาดที่พกัอาศยั ดงันัน้คา่
เช่าและอตัราคา่เช่าส าหรับปี 2562 ถือวา่ไมแ่ตกตา่งจากปี 2561 มากนกั  
 ถนนสขุมุวิทเป็นพืน้ที่หนึ่งที่ผู้ เช่าให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อปุทานสว่นใหญ่ที่ก าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในช่วงระหว่างปี 2562 -2564 เลือกที่จะพฒันาเกาะแนวถนนเส้นนี ้รวมไปถึงเขตพืน้ที่รอบใจกลางเมือง ทัง้นีโ้ครงการ
พฒันาเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ตัง้อยู่ร่วมกับ
โครงการมิกซ์ยสูในเขตรอบใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ด้านอตัราค่าเช่าส าหรับทกุท าเลถือว่ายงัคงใกล้เคียงกบัปีก่อน
หน้า โดยเฉลีย่รายเดือนอยูท่ี่ประมาณมากกวา่ 840 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือนส าหรับทกุท าเล ยกเว้นแต่พืน้ที่รอบเมือง
กรุงเทพมหานครในทิศใต้  
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 3.1 อุปทาน 
 ส าหรับเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีก าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 56 ยนูิต ซึ่งสง่ผล
ให้ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์โดยรวมส าหรับปี 2561 ในเขตกรุงเทพมหานาครมีปริมาณรวม 916 ยนูิต และอปุทานสะสม
ส าหรับเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ทัง้หมด ณ สิน้ปี 2561 มีจ านวน 20,372 ยนูิต และอีกประมาณมากกว่า 4,689 ยนูิตอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีก าหนดการเปิดให้บริการภ่ายในช่วงปี 2562-2564 ซึ่งเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ระดบัดี (เกรด A) มี
ท าเลตัง้อยูโ่ดยรอบเขตสวนลมุพินี กรุงเทพมหานคร  
 อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศยัประเภทหลกัที่มีส่วนแบ่งการครองตลาดมากที่สุด 
ได้แก่คอนโดมิเนียนและอพาร์ทเม้นกลุม่ราคาแพง ซึ่งถือเป็นตวัการส าคญัที่ท าให้จ านวนของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เปิดใหมล่ดลงอยา่งมาก ส าหรับพืน้ท่ีเมืองชัน้ใน ประกอบกบัโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์บางโครงการ
ได้ถือครองใบอนญุาตประกอบกิจการโรงแรม ซึง่สง่ผลให้ผู้ประกอบการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์กลุม่นีใ้หความสนใจกบักลุม่ผู้
เช่ารายวัน มากกว่ารายเดือน หรือรายปี เนื่องจากมีการหมุนเวียนที่สูงกว่า ทัง้นีม้ีผู้ ประกอบกิจการโรงแรมและ
คอนโดมิเนียมบางส่วน ปรับเปลี่ยนพืน้ที่ส่วนหนึ่งของโครงการจากเดิมเปลี่ยนเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งเห็นได้จาก
โรงแรมระดบั 4-5 ดาว และคอนโดมิเนียมบางโครงการในกรุงเทพมหานคร มีอตัราคา่เช่ารายเดือนที่ใกล้เคียงกบัเซอร์วิสอ
พาร์ทเม้นท์ทัว่ๆไป  
 พืน้ท่ีแนวถนนเส้นสขุมุวิทตอนต้นมีจ านวนเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ประมาณ 9,417 ยนูิต ซึ่งครองสดัสว่นมากที่สดุ
ในตลาด ในขณะที่พืน้ที่รอบเมืองกรุงเทพมหานครทางทิศใต้มีจ านวนเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ตัง้โครงการอยู่น้อยที่สุด
ประมาณ 956 ยูนิต โดยพืน้ที่โซนสขุุมวิทตอนต้น จดัเป็นพืน้ที่แนวเศรษฐกิจหลกัของกรุงเทพมหานคร ทัง้ทัง้โครงการ
อาคารส านกังาน โครงการค้าปลกีจ านวนมาก รวมไปถึงการเข้าถึงได้อยา่งง่ายจากการพฒันาโครงการระบบขนสง่มวลขน
สาธารณะ รถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการพัฒนาโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานคร  
 

อุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สะสมในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาที่ 4 พ.ศ.2561 

 
ทีม่า: ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย 
หมายเหต:ุ F= ยูนิตทืมี่ก าหนดสร้างเสร็จในระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

 3.2 อุปสงค์ 
 จากข้อมลู ณ สิน้เดือนธันวาคมปี 2561 พบว่าจ านวนชางต่างชาติที่มีใบอนญุาตท างานในกรุงเทพมหานครอยู่
ประมาณ 95,033 คน และมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีประเภทที่พักอาศัย
ทางเลือกอื่นที่อยู่ในพืน้ที่ตามแนวรถไฟฟ้า เช่น คอนโดมิเนียม และอพาร์ทเม้นระดบั Luxury หรือ High-end ซึ่งมีระดบั
อตัราค่าเช่าที่ใกล้เคียงและอาจจะต ่ากว่าในบางโครงการ ที่อยู่ท าเลเดียวกนักบัโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อย่างน้อย
ประมาณ 10%  
  จ านวนนกัลงทนุชาวตา่งชาติยงัคงมองหาโอกาสในการลงทนุในประเทศไทย โดยเฉพาะนกัลงทนุและนกัธุรกิจ
ชาวญ่ีปุ่ น เพียงเฉพาะชาติญ่ีปุ่ นที่เข้ามาท างานในประเทศไทยมีสดัสว่นถึง 25% ตามมาด้วยประเทศต่างๆในแถบทวีป
เอเชีย เช่น จีน เกาหลใีต้ ไต้หวนั และยโุรปบางสว่น 
 
ชาวต่างชาติที่ขอใบอนุญาตท างานในกรุงเทพมหานคร ในช่วงไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2557 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561 

 
ทีม่า: กระทรวงแรงงาน 

3.3 อัตราการเช่า  
 ส าหรับอตัราการเช่าในเขตพืน้ที่สขุมุวิทตอนปลายครองอนัดบัอตัราการเช่าที่สงูที่สดุ โดยอยู่ที่ประมาณ 87% 
และอตัราการเช่าเฉลีย่ในเขตพืน้ท่ีศนูย์กลางธุรกิจ ถึงพืน้ที่สขุมุวิทตอนต้น ยงัคงมีอตัราการเช่าใกล้เคียงกนัไตรมาสก่อน
หน้า สว่นพืน้ท่ีสขุมุวิทตอนปลายที่มีครอบอนัดบัอตัราการเช่าสงูสดุเนื่องมาจากได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่เข้ามา
ปักหลกัท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะตามแนวถนนสขุุมวิท 55 และโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเป็นอีก
ปัจจยัส าคญัในการเพิ่มความต้องการท่ีอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีอื่นๆ  
 อตัราการเช่าโดยเฉลีย่ของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในทกุท าเลของกรุงเทพมหานครประมาณ 74% และสงู
ถึง 90% ในบางพืน้ที่ โดยพืน้ที่ในเขตศนูย์กลางธุรกิจและพืน้ที่ตามแนวถนนเส้นสขุมุวิม ยงัคงครองอนัดบัแรก ยอดนิยม
ส าหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตราการเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% เนื่องจากความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ประกอบกบัสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ทัง้โครงการค้าปลกีมากมาย แหลง่ร้านอาหาร แหลง่
สถานบนัเทิง และการเข้าถึงที่สะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS มากไปกวา่นัน้ อตัราคา่เช่าไมไ่ด้สงูเทียบเทา่กบัโครงการเซอร์วิสอ
พาร์ทเม้นท์ที่ตัง้อยู่โดยรอบของสวนลมุพินี ซึ่งเป็นท าเลที่มีอตัราเค่าเช่าส าหรับโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สงูที่สดุใน
กรุงเทพมหานคร 
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 กลุม่ลกูค้าหลกัของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ยงัคงเป็นกลุม่ชาวต่างชาติที่ย้ายถ่ิมฐานทัง้ถาวรและชัว่คราว
เข้ามาปักหลกัท างานในกรุงเทพมหานคร และต้องการที่พกัอาศยัระยะยาว ซึ่งชาวต่างชาติที่เข้าพกัในโครงการเซอร์วิสอ
พาร์ทเม้นท์สว่นใหญ่จะได้รับจดัสรรที่พกัมากจาบริษัทนายจ้างที่พวกเขาท างานให้ แม้ว่าชาวต่างชาติบางสว่นจะเลือกที่
พกัอาศยัในประเภทอื่นๆทดแทน เช่นโครงการคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ในท าเลใกล้เคียงกนั  ดงันัน้อตัราการเช่า
โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครจึงคอ่นข้างคงที่ในช่วงหลายปีที่ผา่นมา แม้วา่จ านวนของชาวต่างชาติจะ
เพิ่มขึน้และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุให้ผู้ประกิบกิจการโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์บางส่วนต้อง
ปรับเปลีย่นพืน้ท่ีพกัอาศยัระยะยาวเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เป็นระยะสัน้แบบรายวนั เพื่อเพิ่มอตัราการหมนุเวียนที่ดีกวา่  
  

อัตราการเช่าเฉลี่ยในทุกพืน้ที่ของกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561 

 
 
ทีม่า: ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย 
 

3.4 อัตราค่าเช่า 
 อตัราค่าเช่าเฉลี่ยของทุกท าเลในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ยงัคงใกล้เคียง ปรับตวัเล็กน้อยเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า สว่นอตัราคา่เช่ารายเดือนเฉลี่ยของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครโดยรวมทกุ
ท าเลอยูใ่นระดบัมากกวา่ 840 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน ยกเว้นเพียงพืน้ท่ีรอบนอกทางทิศใต้ที่มีอตัราค่าเช่าเฉลี่ย 640 
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเท่านัน้ และเขตพืน้ที่ครองอนัดบัอตัราค่าเช่าโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สงูที่สดุยงัคงเป็น 
พืน้ท่ีรอบเขตสวนลมุพินีที่ประมาณ 1,200 บาทต่อต่ารางเมตรต่อเดือน เนื่องจากโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สว่นใหญ่
จดัเป็นระกบั Luxury และ แบรนด์ตา่งประเทศหลายโครงการนิยมท าเลในสว่นนี ้
 แม้วา่การพฒันาโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครมีการขยายตวัเพียงเล็กน้อยในช่วงหลายปีที่
ผา่นมา แตปั่จจยับวกหลายอย่างช่วยผลกัดนัให้ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในปี 2561 ยงัคงมีทิศทางที่ดี ในอนาคต การ
ลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เพิ่มมากขึน้ ความมีเสถียรภาพทางการเมืองในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา และโรงงานใหม่
ในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพืน้ที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดชาวต่างชาติ โดย เฉพาะพืน้ที่พฒันา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึง่เป็นปัจจยัหลกัที่ช่วยสง่เสริมความต้องการโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์มากขึน้  
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

อัต
รา
กา

รเช่
า (

%)
 

ท าเล 



20

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

ค่าเช่าเฉลี่ยของห้องแบบ 1 ห้องนอนรายท าเลในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2561 

 
ทีม่า: ฝ่ายวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย 
 
4. ปัจจัยความเสี่ยง 
4.1 ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

4.1.1 ความเสี่ยงโดยท่ัวไป 
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ซึ่งรวมถึง อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน ราคาเคร่ือง -

อปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบายทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
หนว่ยงานราชการอื่น ซึง่มีอิทธิพลตอ่ผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทนุของกองทนุรวมและภาวะตกต ่า
ทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของผู้ เช่าช่วงซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของกองทุนรวม ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต ่ากว่าราคาที่ได้เสนอขาย โดยราคาของหน่วยลงทุนที่ซือ้ขาย  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบปัจจัยภายนอกหลายประการซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนรวม 
ไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นระหว่างประเทศ อตัราดอกเบีย้ 
ภายในประเทศและตา่งประเทศ อตัราแลกเปลีย่น นโยบายหรือมาตรการทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลต่อการน าเข้าหรือ
สง่ออกเงินตา่งตา่งประเทศ ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ ปัจจยัความเสี่ยงในการด าเนินงานและ
ทางธุรกิจโดยทัว่ไป ความผนัผวนของตลาดเคร่ืองอุปโภคและบริโภค ระเบียบข้อบงัคบัภาษีอากร และนโยบายอื่นใด  
ของรัฐบาล ไม่มีหลกัประกนัได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ราคาของหนว่ยลงทนุ 
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ไตรมาส 
พืน้ที่ศูนย์กลางธุรกิจ พืน้ที่รอบสวนลุมพินี พืน้ที่สุขุมวิทตอนต้น 

พืน้ที่สุขุมวิทตอนปลาย พืน้ที่รอบเมืองทศิใต้ พืน้ที่อื่นๆ 
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4.1.2 ความเสี่ยงทางการเมือง 
นบัตัง้แต่การรัฐประหารอีกครัง้ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  

เป็นหวัหน้าคณะ ตัง้แต่วนัที่ 22 พฤษภาคม 2557 และเข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย การเมือง 
การปกครองก็ไม่มีเหตุการณ์นองเลือด หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่มีนัยส าคัญต่อการปกครองภายใต้การบริหารของรัฐบาล 
ชุดปัจจุบันและคณะรักษาความสงบแห่งขาติ ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงในอนาคต  
หากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันดังกล่าวสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบรุนแรง  
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของกองทุนรวม  ทัง้นี ้จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าความสัน่คลอน 
ทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะ 
ไมม่ีผลกระทบร้ายแรงตอ่การด าเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

 
4.1.3 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ และการก่อวนิาศกรรม 
การเกิดภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยนกั แต่หากเกิดขึน้ในบริเวณ

ที่ตัง้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทนุรวมแล้ว จะยงัความสญูเสีย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการในโครงการของกองทุนรวมอย่างประเมินค่าไม่ได้ทางโกลเด้น แลนด์ 
(เมย์แฟร์) และหรือผู้ เช่าช่วงจะได้เตรียมมาตรการเพื่อลดความเสียหายจากภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม
ไว้อย่างรัดกุม ตลอดจนมีการฝึกอบรมพนกังานที่เก่ียวข้องให้มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการอพยพผู้คน  
นอกจากนี ้กองทุนรวมจะได้ท าประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัยไว้ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ 
ของกองทนุรวม 

 
4.1.4 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ก่อนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทุนได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ๆ  

โดยท าการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) ศกึษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมินราคา และรายงาน
ทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์ชิน้นัน้ๆ  อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามการกระท าดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า 
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วปราศจากความเสยีหาย หรือความบกพร่อง ที่อาจจะต้องมีคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซอ่มแซม 
รายงานของผู้ประเมินราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์ชิน้นัน้ๆ ที่ผู้จดัการกองทนุใช้เป็นพืน้ฐานในการ
ประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่ าง 
ของอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากดัในการตรวจสอบ  รวมไปถึง
เทคนิค ที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากัด  ในการตรวจสอบของทัง้ผู้ ประเมินราคา และวิศวกร 
นอกจากนีแ้ล้ว อสงัหาริมทรัพย์ชิน้นัน้ๆ อาจจะมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์  
ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เ ก่ียวข้อง (Due Diligence) ของผู้ จัดการกองทุน
อสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถครอบคลมุถึงได้  ซึ่งอาจจะสง่ผลให้กองทนุเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผกูพนัที่เก่ียวกับการละเมิด 
กฎข้อบงัคบัดงักลา่ว 

 
4.1.5 ความเสี่ยงจากการไม่ต่อระยะเวลาการเช่าเม่ือครบปีที่ 30  
เนื่องจากสญัญาเช่าที่ดินและอาคารท่ีกองทนุรวมจะท ากบัโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) นัน้ จะมีก าหนดเวลา 30 ปี 

โดยเมื่อสิน้สดุก าหนดเวลาการเช่าดงักลา่วโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) ได้ตกลงให้ค ามัน่แก่กองทุนว่าจะให้กองทนุมีสิทธิ  
ที่จะตอ่สญัญาเช่าได้อีกหนึง่คราวเป็นระยะเวลา 30 ปี ทัง้นี ้แม้ว่ากองทนุรวมจะมีสิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่าดงักลา่ว
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ตามค ามัน่ท่ีโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) ได้ให้ไว้ตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคารก็ตาม แตก่องทนุรวมอาจไม่สามารถใช้สิทธิ
ในการตอ่อายสุญัญาดงักลา่วได้ไมว่า่จากสาเหตใุดก็ดี  เช่น การผิดสญัญาโดยเจตนาของโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) หรือ
การมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อปฏิบตัิทางกฎหมายเก่ียวกับสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร หรือผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิ 
ในทรัพย์สนิท่ีเช่าซึง่เป็นบคุคลภายนอกไมย่ินยอมให้กองทนุรวมเช่าต่อไป  หรือการเข้าสูก่ระบวนการล้มละลายหรือฟืน้ฟู
กิจการของโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) เป็นต้น 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเร่ืองดงักลา่ว กองทุนรวมจึงก าหนดเง่ือนไขในสญัญาเช่าที่ดินและอาคารโดยให้
โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) ให้ค ารับรองว่าจะไม่ขาย จ าหน่ายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่าเว้นแต่จะได้รับ 
ความยินยอมจากกองทนุรวม นอกจากนี ้กองทนุรวมได้จดัให้โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) น าทรัพย์สินที่ให้เช่ามาจ านองกบั
กองทุนรวมเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้กับกองทุนรวมจากการที่ 
ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าได้ตามสัญญาเช่าอีกด้วย อย่างไรก็ดีการด าเนินการดังกล่าวอาจไม่สามารถเยียวยา 
ความเสยีหายทัง้หมดที่เกิดขึน้แก่กองทนุรวมได้ 

 
4.1.6 ความเสี่ยงจากการไม่โอนที่ดินและอาคารให้แก่กองทุนเม่ือครบปีที่ 30 หรือปีที่ 60 เม่ือกองทุน 

ใช้สิทธิที่จะซ้ือที่ดินและอาคารจากโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)   
ตามสญัญาให้สิทธิในการซือ้ที่ดินและอาคาร เมื่อสิน้สดุก าหนดเวลาการเช่า 30 ปีและ 60 ปี โกลเด้น แลนด์ 

(เมย์แฟร์) ได้ตกลงให้ค ามัน่แก่กองทนุรวมวา่จะให้กองทนุรวมมีสทิธิที่จะซือ้ที่ดินและอาคารจากโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) 
ได้ ทัง้นี ้แม้ว่ากองทนุรวมจะมีสิทธิในการซือ้ที่ดินและอาคารตามค ามัน่ที่โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) ได้ให้ไว้ตามสญัญา  
ให้สิทธิในการซือ้ที่ดินและอาคารก็ตาม แต่กองทนุรวมอาจไม่ได้รับโอนที่ดินและอาคารตามสญัญาดงักลา่วได้ไม่ว่าจาก
สาเหตุใดก็ดี เช่น การผิดสญัญาโดยเจตนาของโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) หรือการมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ  
ข้อปฏิบัติทางกฎหมายเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนรวม หรือการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ 
ของโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) เป็นต้น เนื่องจากการโอนที่ดินและอาคารให้แก่กองทุนรวมจะมีผลสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อมีการ 
จดทะเบียนการโอนตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องแล้วเทา่นัน้  

กองทุนรวมจึงได้จดัให้โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) น าทรัพย์สินที่ให้เช่ามาจ านองกบักองทนุรวมเพื่อเป็นประกัน
การปฏิบตัิตามสญัญาให้สทิธิในการซือ้ที่ดินและอาคาร เพื่อช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้กบักองทนุรวมจากการที่
ไม่สามารถใช้สิทธิในการซือ้ที่ดินและอาคาร อย่างไรก็ดีการด าเนินการดงักล่าวอาจไม่สามารถเยียวยาความเสียหาย
ทัง้หมดที่เกิดขึน้แก่กองทนุรวมได้ 

 
4.1.7 การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือ

การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึง่เป็นปัจจยัที่กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย 
ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือค าสัง่ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ กองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วได้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะไม่สง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
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4.1.8 ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย 
ภายหลงัจากการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ไมม่ีหลกัประกนัว่า

สภาวะการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์จะมีเสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยลงทนุอาจมีการลดลงภายหลงั
การจดทะเบียนหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาจไม่สอดคล้องกบัมลูค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย  
ของกองทนุรวม  ซึ่งราคาซือ้ขายของหน่วยลงทุนนัน้ ขึน้อยู่กบัหลายปัจจัยๆ อาทิเช่น ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปริมาณการซือ้ขายของหน่วยลงทุน ฯลฯ  ดังนัน้ ผู้ ลงทุน 
อาจไม่สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุน หรือในราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สทุธิต่อหน่วย 
ของกองทนุรวม 

 
4.1.9 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซ่ึงกองทุนจะได้รับหากมีการ 

จ าหน่ายทรัพย์สินออกไปท้ังหมด หรือมีการเลิกกองทุน 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมซึ่งได้กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ได้ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมิน 

ค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูลพืน้ฐาน และมูลค่าดงักล่าวอาจมิได้เป็นมลูค่าที่แท้จริงซึ่งกองทุนรวมจะได้รับหากมีการ
จ าหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทัง้หมด หรือมีการเลกิกองทนุรวม 

 
4.1.10 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง 
เนื่องจากกองทนุรวมจะเป็นกองทนุรวมประเภทกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยลงทนุจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้ -ผู้ขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของ 
ผู้ซือ้-ผู้ขาย (bid-offer) ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการที่กองทนุรวมไม่สามารถควบคมุได้ อาทิเช่น ปริมาณความต้องการ
ของตลาด ดงันัน้ จึงมีความเสีย่งที่หนว่ยลงทนุนีจ้ะขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายในตลาดรอง 

 
4.1.11 ความเสี่ยงด้านภาษี 
ในการขาย โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้หรือขายหรือโอนกรรมสิทธ์ิใน 
สิทธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทุนรวมอาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วน และอัตราค่าธรรมเนียมและ  
อตัราภาษีที่กองทนุรวมจะต้องช าระดงักลา่ว อาจแตกตา่งจากอตัราที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

 
4.1.12 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจะลดลงไปตามระยะเวลาของสิทธิการเช่าที่คงเหลือ 
กองทุนรวมนีล้งทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาจลดลง  

ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือน้อยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน รวมลดลงตามส่วนด้วย  
โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับส่วนของเงินลงทุนเร่ิมต้นคืน ในรูปของเงินคืนจากการลดทุน และส่วนของผลตอบแทน 
จากการลงทุนในรูปของเงินปันผล และเมื่อสิน้สดุระยะเวลาตามสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุน รวมได้ลงทุนไว้ 
มลูคา่หนว่ยลงทนุอาจลดลงจนถึงศนูย์บาทได้ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

4.2 ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่ เช่าของผู้เช่าช่วงซ่ึงจะ 
ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 

4.2.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของรายได้ 
กองทนุรวมจะได้รับค่าเช่าจากผู้ เช่าช่วง 2 สว่น คือ ส่วนที่เป็นอตัราคงที่และอตัราแปรผนั ท าให้ความสามารถ 

ในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าของผู้ เช่าช่วง ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน รวม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสว่นท่ีเป็นอตัราแปรผนัซึง่เป็นรายได้หลกัของกองทนุรวม  

ทัง้นี ้สดัสว่นของอตัราค่าเช่าคงที่เท่ากบั 4 ล้านบาทต่อเดือนหรือ 48 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 
2.33 ของเงินทุนของโครงการเท่านัน้ รายได้ค่าเช่าที่เหลือที่กองทุนรวมจะได้รับเป็นอตัราแปรผนัซึ่งอาจมีความผนัผวน 
ตามฤดกูาล (seasonal) 

 
4.2.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น 

ผลประกอบการของกองทนุอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ การเพิ่มขึน้ของ
จ านวนผู้ประกอบการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ การเพิ่มขึน้หรือลดลงของความต้องการห้องเช่า การที่มีจ านวน
โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์เพิ่มขึน้จะส่งผลท าให้อุปทานของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ ตเม้นท์เพิ่มขึน้  
ท าให้การแขง่ขนัในการจดัหาผู้ เช่าห้องเพิ่มขึน้  
 

4.2.3 ค่าเช่าในช่วงระยะเวลาการโอนใบอนุญาตเปิดโรงแรม 
เนื่องจากผู้ เช่าช่วงจะต้องด าเนินการรับโอนใบอนุญาตเปิดโรงแรมจากโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) ซึ่งผู้ เช่าช่วง 

จะสามารถด าเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้ เช่าช่วงได้เข้าท าสญัญาเช่าช่วงกับกองทุนรวมแล้ว ซึ่งการโอนใบอนุญาต 
เปิดโรงแรมย่อมจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ทัง้นีโ้ดยปกติแล้วการด าเนินการโอนใบอนุญาตเปิดโรงแรมน่าจะ  
ใช้ระยะเวลาโดยประมาณตัง้แต่ 1 สปัดาห์ ถึง 2 เดือน แล้วแต่กรณี ซึ่งในช่วงระหว่างการด าเนินการโอนใบอนุญาต 
เปิดโรงแรมนัน้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการเมย์แฟร์แมริออท เพราะในช่วงระยะเวลาการโอนใบอนุญาต  
เปิดโรงแรมดงักลา่ว โครงการเมย์แฟร์แมริออทจะสามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์เท่านัน้ 
และอาจสง่ผลกระทบตอ่อตัราคา่เช่าที่กองทนุรวมจะได้รับ 

อย่างไรก็ดี โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จะให้การสนบัสนนุในการด าเนินการของกองทุนรวมโดยเข้ารับประกัน 
คา่เช่าขัน้ต ่าของโครงการเมย์แฟร์แมริออท เป็นจ านวนเท่ากบั 107.25 ล้านบาทในปีบญัชี 2550 และเป็นจ านวน 163.50 
ล้านบาทตอ่ปีของแตล่ะรอบปีบญัชี 2551 ถึง 2554  

 
4.2.4 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเม่ือต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
โดยปกติ โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์แต่ละแห่งจะต้องซ่อมแซมและปรับปรุงให้ดูใหม่ ทันสมัย 

และสอดคล้องกับรูปแบบความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยปกติ  
การปรับปรุง หรือการซอ่มแซมบ ารุงรักษาประจ าปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ยกเว้น
ในกรณีที่เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ การปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในของโรงแรม 
และเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ ซึง่ปกติจะด าเนินการทกุ ๆ 5-7 ปี หรือเป็นการเปลี่ยนงานระบบส าคญัของโรงแรมและเซอร์วิส- 
อพาร์ตเม้นท์ ซึ่งปกติจะด าเนินการทุกๆ 20 ปีโดยประมาณ โดยทั่วไปโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์จะ 
ไม่มีการหยุดด าเนินการในระหว่างช่วงการปรับปรุงนัน้ๆ การปรับปรุงจะด าเนินการเป็นส่วนๆ เฉพาะพืน้ที่ที่ต้องการ
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ปรับปรุงเทา่นัน้ ดงันัน้ผลกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมจะเกิดขึน้เฉพาะบริเวณพืน้ท่ีที่มีการปรับปรุง หรือพืน้ที่ใกล้เคียง
ที่ได้รับการรบกวนจากการปรับปรุง 

อยา่งไรก็ตาม การปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่ในแตล่ะครัง้ ผู้บริหารโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์จะมีการวางแผน
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุดและจะต้องศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และผลตอบแทนที่ได้รับทุกครัง้  
ก่อนด าเนินการ การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์  
เพื่อรักษาภาพลักษณ์ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา  เพื่อสร้างความน่าสนใจ 
ของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ และตอบสนองความต้องการของลกูค้า อนัจะเป็นการเพิ่มจ านวนลกูค้า ซึง่ก็หมายถึง 
การรักษาและเพิ่มรายได้และกระแสเงินสดให้กับกองทุนรวมได้ในระยะยาว นอกจากนี ้ในระหว่างระยะเวลาที่มีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้ เช่าช่วงยังคงต้องช าระค่าเช่าอัตราคงที่ให้แก่กองทุน รวม เว้นแต่การปรับปรุง
ซอ่มแซมใหญ่ดงักลา่วเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ที่เป็นเหตสุดุวิสยั 

 
4.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้เช่าช่วง 

4.3.1 ความเสี่ยงจากยกเลกิสัญญาเช่าช่วง  
คา่เช่าช่วงที่กองทนุจะได้รับจากผู้ เช่าช่วงตามสญัญาเช่าช่วงจะเป็นที่มาของรายได้เพียงแหลง่เดียวของกองทนุ 

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดสญัญาภายใต้สญัญาเช่าช่วง กองทุนอาจบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงและหาบุคคลอื่นเพื่อเข้ามาเป็น
คูส่ญัญารายใหมข่องสญัญาเช่าช่วงเพื่อบริหารทรัพย์สินท่ีเช่า  

อนึง่ จนกวา่กองทนุด าเนินการหาคู่สญัญารายใหม่แทนผู้ เช่าช่วงและสามารถเจรจาตกลงกบัผู้ เช่าช่วงรายใหม่  
ได้ส าเร็จ กองทุนจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการผิดสัญญาและมีสิทธิในการ 
บงัคบัหลกัประกนั ซึ่งหากกองทนุไม่สามารถบงัคบัหลกัประกันได้ตามขัน้ตอนและในเวลาอนัสมควร หรือไม่สามารถหา
คู่สญัญารายใหม่ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมภายในเวลาอนัสมควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับ
คู่สญัญารายใหม่ในสญัญาเช่าช่วงฉบบัใหม่โดยมีข้อก าหนดที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนได้ กระแสรายได้ของกองทุน  
อาจหยกุชะงกัหรือลดลงเป็นระยะเวลาหนึง่ ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผลประกอบการของกองทนุ 

 
4.3.2 การไม่ต่อสัญญาเช่าช่วง  
ภายใต้โครงสร้างของโครงการ โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จะให้กองทนุเช่าที่ดินและอาคารตามสญัญาเช่าที่ดิน

และอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี และกองทุนจะซือ้และ/หรือรับโอนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ  
ที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินธุรกิจของโครงการเมย์แฟร์แมริออทจากโกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) และกองทนุจะให้ผู้ เช่าช่วง  
เช่าทรัพย์สินที่ลงทุนไปด าเนินกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ภายใต้สญัญาเช่าช่วงโดยมีระยะเวลาการเช่า 
ในเบือ้งต้นประมาณ 16 ปี  

เพื่อเป็นการประกนัการปฎิบตัิตามสญัญาเช่าช่วงของผู้ เช่าช่วงตลอดอายขุองสญัญาเช่าผู้ เช่าช่วงประสงค์ที่จะ
จดัให้มีหลกัประกันแก่กองทุนตามหวัข้อ (“การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทนุ”) ข้างต้น นอกจากนีภ้ายใต้
สญัญาเช่าช่วง ผู้ เช่าช่วงจะให้ค ามัน่วา่จะเช่าทรัพย์สนิท่ีลงทนุจากกองทนุ หากกองทนุมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ เชา่เชา่ช่วง
ทรัพย์สินที่ลงทุน ต่อไปภายหลงัจากสิน้สุดสญัญาเช่าช่วงต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี ภายใต้เง่ือนไขบางประการ 
ตามสญัญาเช่าช่วง 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

4.3.3 กระบวนการและระยเวลาในการบังคับหลักประกัน 
โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) และผู้ เช่าช่วงได้ตกลงที่จะให้หลกัประกนัตามที่ได้ระบใุนรายละเอียดโครงการฉบบันี ้

อนึ่ง ในการบังคับหลกัประกันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาตามสมควรขึน้อยู่กับประเภทของหลกัประกันและจ านวนคดี  
ที่ค้างพิจารณาอยูใ่นศาล ตามรายละเอียดดงัระบไุว้ข้างลา่งนี ้

ในการบงัคบัตามสญัญาค า้ประกันนัน้ กองทุนจะต้องด าเนินการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
ผู้ค า้ประกนั และขอให้ศาลบงัคบัคดีจากทรัพย์ของผู้ค า้ประกนั โดยการน าทรัพย์สินของผู้ค า้ประกนัออกขายทอดตลาด 
เพื่อน าเงินที่ได้มาชดเชยความเสียหายของกองทุน ซึ่งในกรณีปกติจะมีการฟ้องร้องผู้ค า้ประกันไปพร้อมกับลูกหนีท้ี่  
ผิดสญัญา ขัน้ตอนทางกฎหมายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีอาจต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากในการพิจารณาคด ี
ศาลจะพิจารณาคดีตามล าดับที่มีการยื่นต่อศาลไว้ และเมื่อศาลตัดสินคดีแล้ว จะต้องน าทรัพย์สินของผู้ค า้ประกัน 
ออกขายทอดตลาดซึ่งจะมีขัน้ตอนและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการอีกสว่นหนึ่ง ในกรณีดงักลา่ว กองทนุอาจไม่ได้รับเงิน
จากการขายทอดตลาดในทนัที ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทนุ นอกจากนี ้หากขณะที่มีการบงัคบัคดี
และขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ลงทุนมีมูลค่าลดลง เงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดอาจไม่เพียงพอกับค่าเสียหายที่
กองทนุควรได้รับ 

ในการบงัคบัคดีจ าน าหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่นๆ กองทนุจะต้องแจ้งตอ่ผู้ เช่าช่วงลว่งหน้าถงึเจตนาในการบงัคบัจ าน า 
ซึ่งหลังจากนัน้ กองทุนจะสามารถน าหุ้ นหรือหลักทรัพย์ที่ได้จ าน าไว้ออกขายทอดตลาดเพื่อน าเงินที่ได้มาชดเชย 
ความเสยีหายของกองทนุ โดยไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการฟ้องร้องตอ่ศาล ซึง่ในกรณีทัว่ไป ขัน้ตอนตัง้แตก่ารบอกกลา่วบงัคบั
จ าน าจนถึงการขายทอดตลาดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 5 เดือน  

ในสว่นของการบงัคบัจ านองนัน้ กองทนุจะต้องด าเนินการฟ้องร้องตอ่ศาลเพื่อเรียกร้องคา่เสยีหายและขอให้ศาล
บังคับจ านอง โดยการน าทรัพย์สินที่จ านองออกขายทอดตลาด เพื่อน าเงินที่ได้มาชดเชยความเสียหายของกองทุน  
ซึง่ในกรณีปกติ ขัน้ตอนทางกฎหมายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีและการบงัคบัจ านองอาจต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร 
เนื่องจากในการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาคดีตามล าดบัที่มีการยื่นต่อศาลไว้ และเมื่อศาลตดัสินคดีแล้ว  จะต้องน า
ทรัพย์สนิท่ีจ านองออกขายทอดตลาดซึ่งจะมีขัน้ตอนและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการอีกสว่นหนึ่ง ในกรณีดงักลา่วกองทนุ
อาจไมไ่ด้รับเงินจากการขายทอดตลาดในทนัที ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ผลประกอบการของกองทนุ นอกจากนี ้หากขณะที่มี
การบงัคบัจ านองและขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เช่ามีมูลค่าลดลง เงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดอาจไม่เพียงพอกับ
คา่เสยีหายที่กองทนุควรได้รับ 

 
4.3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาต 
ผู้ เช่าช่วงจะรับโอนหรือด าเนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ในการ

ประกอบกิจการโรงแรม หากใบอนญุาตเปิดโรงแรมของผู้ เช่าช่วงถกูยกเลิกหรือไม่มีการต่ออาย ุจะมีผลกระทบในทางลบ
ต่อผู้ เช่าช่วง กลา่วคือจะท าให้ผู้ เช่าช่วงไม่สามารถด าเนินการโรงแรมต่อไปได้ และอาจเป็นผลให้ไม่สามารถปฎิบตัิตาม
ข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สญัญาเช่าช่วงได้  

การท่ีผู้ เช่าช่วงไม่สามารถปฎิบตัิตามข้อก าหนดและหน้าที่ภายใต้สญัญาเช่าช่วงได้ จะเป็นเหตเุลิกสญัญาและ
กองทนุจะมีสทิธิที่จะเลกิสญัญาเช่าช่วงได้ อนึง่ จนกวา่กองทนุด าเนินการหาคูส่ญัญารายใหม่แทนผู้ เช่าช่วง และสามารถ
เจรจาตกลงกับคู่สัญญารายใหม่ได้ส าเร็จ กองทุนจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายเนื่องจากการ  
ผิดสญัญาและมีสิทธิบังคับหลักประกัน ซึ่งหากกองทุนไม่สามารถใช้บังคับหลักประกันได้ตามขัน้ตอนและในเวลา  
อันสมควรตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วงรายใหม่เพื่อมาบริหารทรัพย์สินที่ลงทุนที่  
ได้รับอนุญาตได้ภายในเวลาอนัควร หรือไม่สามารถเจรจาตกลงกับคู่สญัญารายใหม่ในสญัญาเช่าช่วงฉบบัใหม่โดยมี



2�
 

ข้อก าหนดที่เป็นประโยชน์ต่อกองทนุได้ กระแสรายได้ของกองทนุอาจหยดุชะงกัหรือลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผลประกอบการของกองทนุ 

 
4.3.5 การลดลงของระดับความต้องการประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
ปริมาณลกูค้าสว่นใหญ่ที่มาใช้ห้องพกัในทรัพย์สินที่เช่าเป็นนกัธุรกิจ พนกังานบริษัท นกัท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ 

ดงันัน้ การด าเนินกิจการของผู้ เช่าช่วงจึงขึน้อยู่กบัปัจจยัการลงทนุ การประกอบกิจการในประเทศไทย และอตุสาหกรรม
การทอ่งเที่ยวของประเทศไทย ทัง้นีใ้นกรณีที่มีการลงทนุ หรือการประกอบกิจการในปะเทศไทยลดลงไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆ 
ก็ตามอาจท าให้จ านวนนกัท่องเที่ยวและนกัธุรกิจที่เดินทางเข้ามาหรือเดินทางภายในภมูิภาคมีจ านวนลดลง การด าเนิน
กิจการของผู้ เช่าช่งอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากเหตกุารณ์ใดๆ ที่ลดความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะสถานที่
ประกอบธุรกิจ เช่นการเปลีย่นแปลงในทางลบของชาวตา่งประเทศเก่ียวกบัประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม 
สงคราม การจลาจล การประท้วง หรือการปิดล้อมหรือการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) 
โรคไข้หวดันกหรือโรคอื่นใดในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงเก่ียวกบัอธิปไตย และสถานการณ์ทางการเมือง
ของประเทศไทยด้วย ณ วนัท่ีจดัท าหนงัสอืชีช้วน แม้วา่การปฎิรูปดงักลา่วข้างต้นจะไมม่ีการนองเลอืดกนั และสถานการณ์
ทางการเมืองของประเทศไทยยงัคงมีความมัน่คงพอสมควร แตก็่ไมส่ามารถรับรองได้วา่จะไมเ่กิดการปะทะกนัอยา่งรุนแรง
หรือความสัน่คลอนทางการเมืองในอนาคต หากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทย
อาจได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของผู้ เช่าช่วงซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบ  
ตอ่กองทนุด้วย 
 
5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

กองทนุรวมไมม่ีคดีความ ข้อพิพาทในชัน้อนญุาโตตลุาการ หรือข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
6. ข้อมูลส าคัญอื่น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ม เติมของก องทุนรวมได้ที่  Website ของบริษัทจัดการที่
http://www.kasikornasset.com หรือที่ Website ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที ่http://www.settrade.com 
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ส่วนที่ 3 การจัดการและก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 
7. ข้อมูลหน่วยลงทุน  
7.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยลงทุน  

7.1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
จ านวนเงินทนุโครงการณ วนัท่ีเร่ิมลงทนุ 2,060 ล้านบาท 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีเร่ิมลงทนุ 10.00 บาท 
จ านวนเงินทนุโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  1,982.79 ล้านบาท 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  9.6252 บาท 
จ านวนหนว่ยลงทนุ 206 ล้านหนว่ย 

 
7.1.2 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์และข้อมูลหน่วยลงทุน 

 ราคาหลกัทรัพย์ (ราคาปิด) มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิต่อหน่วย 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 7.23 9.7067 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 7.38 9.5802 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 7.50 9.6167 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 7.50 9.6512 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 7.35 9.6661 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 7.15 9.6975 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 7.30 9.7395 
ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2561 7.20 9.5837 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 7.20 9.6006 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 7.20 9.6137 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 7.20 9.6477 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 7.20 9.7038 

 
7.2 ตราสารที่กองทุนเป็นผู้ออก  

- ไมม่ี -  
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7.3 ข้อมูลผู้ถอืหน่วย 
ล าดับ ผู้ถอืหน่วย จ านวน (หน่วย) ร้อยละ 

 1 บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากดั (มหาชน) 68,000,000 33.01% 
 2 DBS Bank LTD 26,358,000 12.79% 
3 ส านกังานประกนัสงัคม 6,173,300 2.99% 
 4 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 5,012,200 2.43% 
 5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 3,000,000 1.45% 
6 นายธนภาคย์ ยงพิพฒัน์วงศ์ 2,600,000 1.26% 
7 RHB SECURITIES HONG KONG LIMITED 2,207,100 1.07% 

8 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่ง  
จดทะเบียนแล้ว 2,057,700 0.99% 

9 น.ส.มารศรี  นิรมิตศิริพงศ์ 2,000,000 0.97% 
10 นายวิโรจน์ ชลสายพนัธ์ 1,500,000 0.72% 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที ่28 กนัยายน 2561 
 
7.4 การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม 

7.4.1 หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม 
กองทนุรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงันี ้
(1) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 2 ครัง้  
(2) ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล  

แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละเก้าสบิของก าไรสทุธิประจ าปี  
(3) ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ทัง้นีก้ าไรสทุธิและก าไร

สะสมดังกล่าวจะต้องเกิดขึน้จริงจากการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทุนโดยไม่รวมรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก.) ก าไรหรือขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ หลกัทรัพย์  และ/หรือ

ทรัพย์สนิของกองทนุ 
(ข.) รายจ่ายในการจัดตัง้กองทุนและรายจ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ที่ได้บันทึกเป็น

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีและทยอยตดัเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากรายจ่ายนัน้ 

(ค.) การตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนในจ านวนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อทรัพย์สิน  
ของกองทนุรวม  
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7.4.2 ประวัติการลดทุนจดทะเบียนและจ่ายเงนิปันผล 

  ครัง้ที่ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

เงินทุนจดทะเบียนก่อนลดมูลค่าหน่วย
ลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีลดลง 
เงินทุนจดทะเบียนหลังลดมูลค่าหน่วย

ลงทุน 
เงินปันผลจ่าย 

วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันที่ด าเนินการเฉล่ีย 
เงินคืน เงินทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
มูลค่าต่อหน่วย 

(บาท) 
เงินทุนจด

ทะเบียน (บาท) 
มูลค่าต่อหน่วย 

(บาท) 
เงินทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
มูลค่าต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงินปัน
ผล (บาท) 

อัตราปันผลต่อหน่วย 
(บาท) 

1 พ.ค. - ธ.ค. 2550 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 101,063,600 0.4906   3 มี.ค. 2551  10 มี.ค. 2551 
2 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2551 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 75,808,0001 0.3680 25 ส.ค. 2551 5 ก.ย. 2551 
3 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2551 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 76,632,0001 0.3720   16 มี.ค. 2552  25 มี.ค. 2552 
4 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2552 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 76,220,0001 0.3700 27 ส.ค. 2552 4 ก.ย. 2552 
5 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2552 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 76,838,0001 0.3730   11 มี.ค. 2553  19 มี.ค. 2553 
6 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2553 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 63,036,0001 0.3060 27 ส.ค. 2553 3 ก.ย. 2553 
7 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2553 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 89,939,6001 0.4366   11 มี.ค. 2554  18 มี.ค. 2554 
8 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2554 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 70,040,0001 0.3400 29 ส.ค. 2554 5 ก.ย. 2554 
9 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2554 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 83,491,8001 0.4053   28 ก.พ. 2555  9 มี.ค. 2555 

10 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2555 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 31,145,000 0.1525 30 ส.ค. 2555 7 ก.ย. 2555 
11 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2555 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 33,475,000 0.1625   28 ก.พ. 2556  8 มี.ค. 2556 
12 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2556 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 28,016,000 0.1360 2 ก.ย. 2556 11 ก.ย. 2556 
13 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2556 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 37,080,000 0.1800   28 ก.พ. 2557  11 มี.ค. 2557 
14 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2557 2,060,000,000 10.0000 - - 2,060,000,000 10.0000 19,570,000 0.0950 9 ก.ย. 2557 18 ก.ย. 2557 
15 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2557 2,060,000,000 10.0000 33,372,0002 0.1620 2,026,628,000 9.8380 - -   10 มี.ค. 2558  19 มี.ค. 2558 
16 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2558 2,026,628,000 9.8380 - - 2,026,628,000 9.8380 33,372,000 0.1620 9 ก.ย. 2558 18 ก.ย. 2558 
17 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2558 2,026,628,000 9.8380 - - 2,026,628,000 9.8380 34,608,000 0.1680   9 มี.ค. 2559  18 มี.ค. 2559 
18 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2559 2,026,628,000 9.8380 - - 2,026,628,000 9.8380 39,140,000 0.1900 9 ก.ย. 2559 19 ก.ย. 2559 
19 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2559 2,026,628,000 9.8380 9,846,8002 0.0478 2,016,781,200 9.7902 22,866,000 0.1110   22 มี.ค. 2560  31 มี.ค. 2560 
20 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2560 2,016,781,200 9.7902 - - 2,016,781,200 9.7902 41,200,000 0.2000 6 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 
21 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2560 2,016,781,200 9.7902 33,990,0002 0.1650 1,982,791,200 9.6252 - -   9 มี.ค. 2561  22 มี.ค. 2561 
22 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2561 1,982,791,200 9.6252 - - 1,982,791,200 9.6252 40,170,000 0.1950 6 ก.ย. 2561 19 ก.ย. 2561 
23 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2561 1,982,791,200 9.6252 - - 1,982,791,200 9.6252 40,170,000 0.1950 8 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 

รวมทัง้สิน้ 23 ครัง้ 77,208,800 0.3748   1,114,151,000 5.4085   
หมายเหต ุ: 1 = มีการรบัประกนัรายได้ / 2 = มีการลดทนุจดทะเบียน  / ข้อมูล ณ ธนัวาคม 2561
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8. โครงสร้างการจัดการ 
8.1 บริษัทจัดการ  

8.1.1 ชื่อ ที่อยู่  เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซด์ของบริษัทจัดการกองทุน 
 ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
 ที่อยู ่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท์ : 026733988 
 โทรสาร : 026733988 
 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com 
 เว็บไซต์ : www.kasikornasset.com 
 

8.1.2 โครงสร้างการถอืหุ้น 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  

 
8.1.3 โครงสร้างการจัดการ 

 
หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2561 
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8.1.4 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน 
ในการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการมี หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินการและบริหารกองทนุให้เป็นไป

ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้
 
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.1 ด าเนินการขออนมุตัิจดัตัง้และจดัการโครงการจดัการกองทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1.2 จดัสง่ แจกจ่ายและจดัให้มีหนงัสอืชีช้วนและรายละเอียดโครงการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก.) จดัสง่หนงัสือชีช้วนให้ส านกัคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไม่น้อยกว่า  1 วนัท าการก่อนวนัที่เร่ิมจดัสง่หรือ
แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนให้แก่ประชาชน  

(ข.) จัดส่งและด าเนินการให้ผู้ จัดจ าหน่ายและตัวแทนสนับสนุนจัดส่งหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญที่ผู้ ลงทุนควรทราบพร้อมกับใบจองซือ้หน่วยลงทุนและจัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูล
โครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อของผู้จดัจ าหน่าย และตวัแทน
สนบัสนนุเพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทนุตลอดเวลาที่เสนอขายหนว่ยลงทนุ  

(ค.) จดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการเพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจดูได้และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทุน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายในสบิวนัท าการนบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ
วนัท่ีมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการแล้วแตก่รณี 

1.3 จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุและรับช าระคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุและจดัสรรหน่วยลงทนุตามราคาและวิธีการที่ระบุ
ไว้ในโครงการ 

1.4 ยื่นจดทะเบียนกองทรัพย์สนิของกองทนุตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่ 
วนัถดัจากปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุของโครงการ 

1.5 ยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทนุของกองทนุเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนภายใน 60 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุ  

1.6 ด าเนินการเพิ่มหรือลดเงินทนุของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ และด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มหรือ
ลดจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.7 เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ ตามหวัข้อ  “การแก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการ
กองทนุ หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

1.8 แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วภายในระยะเวลาที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
1.9 จดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกครัง้ที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนและส่งให้ส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
1.10 ประกาศข้อมูล รายละเอียด การด าเนินการต่างๆที่เก่ียวกับกองทนุ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคม

บริษัทจดัการลงทนุประกาศก าหนด 
1.11 ด าเนินการยกเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุ” 
1.12 จดัให้มีการช าระบญัชีตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลกิโครงการจดัการกองทนุ” 
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2. การบริหารกองทุน 
2.1. จดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งเคร่งครัด 
2.2 จัดให้ได้มาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของกองทุน และน าเงินได้และผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับ  

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
2.3 ด าเนินการแยกทรัพย์สนิของกองทนุไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิของบริษัทจดัการ และน าทรัพย์สนิของกองทนุ

ไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
2.4 ด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการตามหน้าที่ที่ระบใุนสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ เช่น ส่ง

มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหนา่ยจ่ายโอนหลกัทรัพย์ ตลอดจนช าระราคาคา่หลกัทรัพย์เป็นต้น 
2.5 จดัให้มีการรับและจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและ

กองทนุ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

2.6 เบิกจ่ายของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนภายใต้หัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุ” 

2.7 ก าหนดราคาที่เป็นธรรมของหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของกองทนุตามข้อ 23 
2.8 ด าเนินการฟ้องร้องหรือแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญาแทนกองทุน รวมถึงแต่งตัง้ตัวแทนเพื่อกระท าการ

ดงักลา่ว  
2.9 เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในการประชมุที่เก่ียวเนื่องกบัอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทนุลงทนุ

ในหรือมีไว้เพื่อผลประโยชน์ของกองทนุ 
 

3. การจัดท าบัญชีและการรายงาน 
3.1 จดัท าบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 
3.2 ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ วนัท าการ

สุดท้ายของทุกเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหัวข้อ “วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิมลูคา่หนว่ยลงทนุ” 

3.3 ประกาศและเปิดเผยในกรณีที่มเีหตกุารณ์หรือการเปลีย่นแปลงใดๆ เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัท่ีค านวณมลูคา่
ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ อนัมีผลกระทบต่ออสงัหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิของกองทนุอยา่งมีนยัส าคญั ภายหลงัจากผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองการค านวณดงักลา่ว  

3.4 จัดท างบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีส าหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 
รวมทัง้จดัท ารายงานของกองทนุทกุสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุและสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่
มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีโดยรายงานดงักลา่วต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

3.5 จดัสง่หนงัสอืสรุปข้อมลูที่เป็นสาระส าคญั (หรือเอกสารอื่นที่จ าเป็น) เก่ียวกบัการซือ้ เช่า จ าหน่าย โอนหรือ
รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ให้แก่ผู้ ถือหน่ว ยลงทุนและ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีซือ้ เช่า จ าหนา่ย โอนหรือรับโอนซึ่ง
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้จัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระส าคญัดงักล่าวไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและส านกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 15 วนันบั
แตว่นัท่ีซือ้ เช่า จ าหนา่ย โอนสทิธิการเช่านัน้ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ โดยหนงัสือสรุปข้อมลูต้องมี
สาระส าคญัอยา่งน้อยตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
4. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน 

4.1 ออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
4.2 จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 

5. การแต่งตัง้บุคคลอื่น (ถ้ามี) 
5.1 จัดให้มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
5.2 แตง่ตัง้ที่ปรึกษาของกองทนุ (ถ้ามี) เพื่อให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการจดัหา

ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทนุ 
5.3 แต่งตัง้ผู้จัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 

หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ หรือการลงทนุในหรือจ าหนา่ยไปซึง่วิธีเรียกร้อง ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับการแตง่ตัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.4 แต่งตัง้ผู้จดัการกองทุน ซึ่งมีคุณสมบตัิตามประกาศกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกบัการจัดการ
ลงทนุในหรือจ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทนุที่
ได้รับการแตง่ตัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.5 แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ และแจ้งการ
แต่งตัง้ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์พร้อมค ารับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีขึน้
ในเฉพาะกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งอสงัหาริมทรัพย์และด าเนินการหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ ซึง่กองทนุจะต้องไมด่ าเนินธุรกิจโรงแรมเอง 

5.6 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามข้อก าหนดแห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เ ร่ืองหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

5.7 แตง่ตัง้ตวัแทนสนบัสนนุการจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
5.8 แตง่ตัง้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อท าการประเมินค่าและสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือ  

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ พร้อมทัง้แจ้งการจดัสง่ส าเนารายงานการประเมินค่าพร้อมด้วย
ส าเนาเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องให้กับผู้ ดูแลผลประโยชน์โดยพลนั และให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินค่า เว้นแต่กรณีรายงานการสอบทานการ
ประเมินคา่ให้สง่รายงานดงักลา่วเฉพาะผู้ดแูลผลประโยชน์  
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5.9 แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกรณีเลกิกองทนุ เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สนิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชีให้เสร็จสิน้ และแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 

 
6. การด าเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด  

6.1 เข้าท าสญัญาตา่งๆในนามกองทนุ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
6.2 ปฎิบตัิการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวตัถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

และท าการอื่นใดที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติให้ด าเนินการเป็นคราวๆ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่ขดัต่อ
กฎหมายไทยและประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของส านกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

 
8.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

8.2.1 ชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 
ช่ือ : บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ที่อยู ่ : เลขที่ 60 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท์ : 026721234 
 
8.2.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

ล าดับ ผู้ถอืหน่วย จ านวน 
(หน่วย) ร้อยละ 

1 แมริออท อินเตอร์เนชัน่แนล โฮเตล็ส์, อิงค์ 299,994 99.998% 
2 แมริออท เวิลด์ไวด์ คอร์ปอเรชัน่ 3 0.001% 
3 แมริออท โฮเต็ล เซอร์วิส, อิงค์ 3 0.001% 
 
8.2.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 
 
8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

8.3.1 ชื่อ ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 
ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่ : ส านกังานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ : 025441000 
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8.3.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น   

ล าดับ ผู้ถอืหน่วย จ านวน 
(หน่วย) ร้อยละ 

1 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 793,832,359 23.38% 
2 กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 392,649,100 11.56% 
3 กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 392,649,100 11.56% 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 309,242,483 9.11% 
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 140,165,220 4.13% 
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 130,649,706 3.85% 
7 ส านกังานประกนัสงัคม 83,817,200 2.47% 
8 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 50,331,605 1.48% 
9 THE BANK OF NEW YORK MELLON 47,704,195 1.40% 
10 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 43,005,585 1.27% 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วนัที ่5 กนัยายน 2561 
 

8.3.3 สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
8.3.3.1 สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ก.) รับคา่ธรรมเนียมในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  
(ข.) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วโดยได้รับ

ความเห็นชอบการส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
8.3.3.2 หนา้ทีข่องผูดู้แลผลประโยชน์ 
(1) หน้าที่โดยทัว่ไป 

(ก.) จัดให้มีบุคลากรตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเร่ื องคุณสมบัติของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ก าหนด 

(ข.) รับเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ เพื่อเข้าบญัชีกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  
(ค.) ดูแลให้บริษัทจัดการปฎิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535 ข้อก าหนดของโครงการจดัการกองทนุที่ได้รับอนมุตัิ และจ้อผูกพนัที่ท าไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุน  
โดยเคร่งครัด  

(ง.) ปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกา
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดไว้ ตลอดจนกฎหมาย
อื่นใดที่เก่ียวข้องและข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ
โดยเคร่งครัด 

(จ.) ตรวจสอบการซือ้ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน ให้เป็นไปตามโครงการ 
จดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(ฉ.) ตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้
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1. ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งการเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัทจดัการ  
2. ทกุหนึง่ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ตรวจตราครัง้ก่อนแล้วเสร็จ 

(ช.) บนัทึกสภาพอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถกูต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง  
ให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

(ซ.) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบภายในห้าวนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหาริมทรัพย์ของ  
กองทนุช ารุดบกพร่องอยา่งมีนยัส าคญั  

(ฌ.) แจ้งให้บริษัทจดัการจัดให้มีการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ใหม่โดยพลนั  
เมื่อผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึน้อันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุอยา่งมีนยัส าคญั  

(ญ.) ให้ความเห็นชอบในการที่บริษัทจัดการจัดให้มีการประกันวินาศภยัเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะ  
เกิดขึน้กบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุได้อยา่งพอเพียงและเหมาะสม โดยมีกองทนุเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

(ฎ.) รับรองความถกูต้องของการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุ 
ที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้แล้วในกรณีที่เห็นว่าการค านวณดงักลา่วถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(ฏ.) แจ้งให้บริษัทจัดการและผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง กฎ หรือ
ข้อบงัคบัอื่นใดที่ออกตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนอาจก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่กองทนุ 

(ฐ.) ด าเนินการสอดสอ่งดแูล และตรวจสอบบญัชีเงินฝากและเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวกบัการซือ้ขายทรัพย์สิน  
ของกองทนุ 

(ฑ.) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสยีหายจากบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่าย
ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ให้พกัหรือเรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุได้ 

(ฒ.) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่บริษัทจดัการแสดงให้เห็นได้ว่าการก าหนดราคาของทรัพย์สิน  
ท าให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่ 

(ด.) รับและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุในเวลาที่ก าหนดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
จะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆที่เกิดขึน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถด าเนินการรับหรือ
จ่ายเงินได้ทนัเวลา โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร  

(ต.) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
(ถ.) เก็บรักษาข้อมูลจากการด าเนินงานเป็นความลับ และไม่น าไปเปิดเผยให้บุคคลใดๆทราบ และ/หรือ 

ใช้ประโยชน์อยา่งอื่นท่ีมิใช่ประโยชน์ของกองทนุ 
(ท.) ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้ สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้ สอบบัญชีอิสระ หรือผู้

ช าระ-บญัชีของกองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอ านาจควบคุมดูแลผลประโยชน์ขอค าชีแ้จง ไม่ว่าจะเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตามเก่ียวกบัการกระท าการใดๆ เฉพาะที่มีผลกระทบตอ่บญัชีทรัพย์สนิ หรือบญัชีของ
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กองทนุ หรือการด าเนินการเก่ียวกบักองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัที และ
จะต้องท ารายงานเก่ียวกบัค าขอดงักลา่ว พร้อมทัง้รายงานขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้กระท า
ไปแล้ว หรือที่จะกระท าตอ่ไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไมช่กัช้า  

(ธ.) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจดัการกองทนุ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทนุแล้ว หน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์  
จะสิน้สุดเมื่อผู้ ช าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โ ดยในช่วง
ระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ตา่งๆดงันี ้ 
1. รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  
2. ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ ช าระบัญชีงดเว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าว  ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

3. จ่ายเงินเฉลีย่คืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ช าระบญัชี  
(น.) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้เป็น

หน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(2) หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สนิ 

(ก.) รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน เช่น โฉนดที่ดินหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ เอกสาร
แสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในทรัพย์สิน สญัญาซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์(กรณี
กองทนุเป็นผู้ เช่า) สญัญาการโอนสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ส าเนารายการประเมินคา่ และเอกสารต่างๆ
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และทรัพย์สนิของลกูคา่อื่นๆของผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจา่ยทรัพย์สนิของ
กองทุน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกโครงการจัดการกองทุน 
โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภยัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัท รัพย์
(ประเทศไทย) จ ากัด เว้นแต่บริษัทจัดการอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัทจัดการจะมีข้อตกลงกับ
ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นอยา่งอื่น 

(ข.) จดทะเบียนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีได้รับมอบมาและจ าเป็นต้องท าการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์นัน้  

(ค.) จดัให้มีการตรวจสอบทรัพย์สนิของกองทนุและสถานท่ีเก็บรักษา โดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบ  
(ง.) ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สนิหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สนิของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือ

หุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย้ การรับสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน แล/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดที่กองทนุพึงจะได้รับ หากผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ทราบถึงการนัน้ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะแจ้ง
และรายงานผลให้บริษัทจัดการทราบโดยทนัทีที่ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์หรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสทิธืนัน้ๆ ทัง้นี ้สทิธิในการประชมุตา่งๆเป็นของ
บริษัทจดัการ 



39
 

(จ.) ท านิติกรรมใดๆ เก่ียวกบัการด าเนินการรับมอบ หรือส่งมอบ หรือจ าหน่ายโอนทรัพย์สินของกองทุน หรือ 
แปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆซึ่ง เ ป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่า
อสงัหาริมทรัพย์ และหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ เมื่อเห็นวา่มีหลกัฐานถกูต้องแล้ว 

(ฉ.) จดัท าบญัชีอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น และรับรองความถกูต้องของบญัชีทรัพย์สินของกองทนุที่รับ
ฝากไว้ รวมทัง้จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายเอกสารสทิธิของอสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิของกองทนุอย่าง
อื่น 
(3) การรายงาน  

(ก.) จดัท ารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ  
1. รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนั และ

ค านวณดอกเบีย้ค้างรับ (ถ้ามี)  
2. รายงานเป็นรายเดือนเก่ียวกบังบกระทบยอดเงินบญัชีเงินฝากธนาคาร  
3. รายงานอื่นๆเก่ียวกบับญัชีทรัพย์สนิ และบญัชีเงินสดตามที่บริษัทจดัการร้องขอ 

(ข.) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสอืถึงสภาพของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก าลงัอยู่ใน
ระหวา่งท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผ็ถือหน่วยลงทนุการรับเงินปันผล 
ดอกเบีย้ และอื่นๆ 

(ค.) จดัท ารายงานเสนอตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าหรืองดเว้นกระท าการ 
จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุ หรือไมป่ฎิบตัิตามหน้าที่ มาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 5 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว  

(ง.) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทนุในรายงานประจ าปีตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

8.3.3.3 ความรบัผิดชอบผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่บริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่อความสญูเสีย 

เสยีหาย และคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกิดขึน้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุ จากการท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท า หรือ
ละเว้นการกระท าภายใต้สญัญานี ้หรือตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และซึ่ง
เกิดขึน้จากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่กระท าตามหน้าที่ โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
พนกังานเจ้าหน้าที่ ลกูจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ท างานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ความเสียหายดงักล่าว 
รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึน้จากความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ในขัน้ตอนการขออนุมัติภายในของ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ในเร่ืองต่างๆที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องด าเนินการภายใต้สญัญานี ้หรือตามโครงการ 
จดัการกองทนุ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

8.4 คณะกรรมการลงทุน 
8.4.1.รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
- นายสรุเดช เกียรติธนากร   - นายอติพฒัน์ อศัวจินดา 
- นายอนวุรรตน์ ศรีอดุม    - นายวิทวสั อจัฉริยวนิช 
- นายเขมชาต ิ สวุรรณกลุ   - นางสาวเอือ้พนัธ์ เพ็ชราภรณ์ 
- นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคณุานนท์   - นางสาวสนุิดา มีชกูลุ 
- นางสาวจไุรพร สขุวรรณวิทย์   -นายดิเรก เลศิปัญญาวิเศษกลุ 

 
8.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการลงทุน 
1. พิจารณาข้อเสนอการลงทุนเพิ่มเติมใดๆ และด าเนินการใดๆ ตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี จ้ะต้อง 

ไมข่ดักบักฎหมาย ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องที่มีอยูแ่ล้วหรือที่จะมีขึน้ตอ่ไป  
2. คณะกรรมการลงทนุทกุท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมลูจากการประชุมเป็นความลับ และไม่น าไปเปิดเผยให้

บคุคลใดๆทราบ และ/หรือ ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ประโยชน์ของกองทนุได้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย 

3. คณะกรรมการลงทนุจะต้องพิจารณา ในเร่ืองใดๆ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต รับผิดชอบไม่มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการปฎิบตัิตามกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องทัง้ที่มีอยู่แล้ว 
และจะมีขึน้ในภายหน้า โดยค านงึถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นส าคญั 

 
8.5 ผู้สอบบัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

8.5.1 ผู้สอบบัญชี  
ช่ือ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ที่อยู ่ : ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
โทรศพัท์ : 026772000 
8.5.2 นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่ : ฝ่ายหลกัทรัพย์บริการ เลขที1่ ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพ 10140 
โทรศพัท์ : 024701976-83 
8.5.3 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
ช่ือ : บริษัท ซี.ไอ.ที แอพเพรซลั จ ากดั 
ที่อยู ่ : 2 อาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ ชัน้17 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
โทรศพัท์ : 026567000 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ("คณะกรรมการบริษัท") ตระหนกัดีวา่การด าเนนิ
ธุรกิจจัดการลงทุน จะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับความไว้ วางใจและความเช่ือมั่นจากประชาชน
คณะกรรมการบริษัทมัน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะยกระดับผลการด าเนินงานของบริษัท 
อย่างยั่งยืน และเป็นหวัใจส าคญัที่น าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ส าคญัของบริษัท อนัได้แก่ การเพิ่มความ  
พงึพอใจสงูสดุของลกูค้าและการเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยยดึมัน่นโยบายในการด าเนินการจดัการลงทนุอย่างเป็น
อิสระ และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญัก่อนผลประโยชน์ของบริษัท พนกังาน และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยมีการ
ก าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเน้นความโปร่งใส โดยยึดแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท ได้จดัให้มีโครงสร้างที่เอือ้ตอ่การท าให้เป้าหมายข้างต้นบรรลผุล ขณะเดียวกนัจะชว่ยท าให้มัน่ใจได้วา่ธุรกิจและ
กิจกรรมใด ๆ ของบริษัทสามารถแขง่ขนัได้ดี ภายใต้การด าเนินการอยา่งมีจรรยาบรรณ และเป็นไปตามกฎหมาย 

ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุชัน้น าของประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่ในการ
ปฏิบตัิตามคณุลกัษณะหลกัของกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อนัประกอบด้วย 

- ความรับผิดชอบตอ่ผลประโยชน์ของลกูค้าเหนือผลประโยชน์อื่นใด 
- ความซื่อสตัย์ 
- ความโปร่งใส 
- ความเป็นอิสระ 
- ความรับผิดรับชอบ 
- ความรับผิดชอบตอ่ภาระหน้าที่ 
- ความเป็นธรรม 
- ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
หลกัการก ากับดแูลกิจการของบริษัทนี ้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบตัิ และทิศทางที่ใช้ปฏิบตัิภายในของบริษัท 

ตามที่ได้ก าหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทยังได้ปลูกฝังผู้ บริหารและพนักงานทุกระดับ  
ให้มีจิตส านกึในจรรยาบรรณ และยึดมัน่ความส าคญัของการก ากบัดแูลตนเอง 

นอกจากนีบ้ริษัทยึดถือหลกัในการมีบทบาทส าคัญอันเป็นกลไกสนบัสนุน ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์มีการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยการท่ีบริษัทในฐานะผู้แทนกองทนุ ใช้สทิธิ
ออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ในนามของกองทนุ (Proxy voting) เพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุ 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย   

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่ เ ป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร เพื่อช่วยปฏิบตัิงานในการศึกษาและกลัน่กรองเร่ืองส าคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเสนอความเห็น  
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจและหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ทบทวนและสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในท่ีเสนอโดยตรงจากหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท   
(2) ก ากบัดแูลหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิงานและหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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(3) รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบญัชีบริษัทเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่ กรรมการหรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา305 มาตรา306  มาตรา 308  
มาตรา 309  มาตรา 310  มาตรา 311  มาตรา 312  มาตรา 313 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 เพื่อด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบัญชีบริษัททราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีบริษัท 
(มาตรา 89/25)   

(4) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(5) ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วข้างต้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร มีอ านาจและหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยรวม โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆที่ เ ก่ียวข้อง อาทิ  
ความเสีย่งด้านเครดิต ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ ความ
เสีย่งด้านช่ือเสยีง และ/หรือความเสีย่งอื่นๆท่ีมีนยัส าคญั   

(2) ก าหนดกลยทุธ์โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงของบมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผลและติดตามกระบวนการ การ
บริหารความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิผล 

(3) ก ากับดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง  
วิธีปฎิบตัิที่เป็นมาตรฐาน กลยทุธ์ และการวดัความเสีย่งโดยรวม เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ กลยทุธ์การบริหารความเสีย่ง
ได้น าไปปฏิบตัิอยา่งเหมาะสม 

(4) ส าหรับการบริหารความเสีย่งด้านการลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้การบริหารจดัการ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่อนมุตัิ
กรอบความเสีย่ง (Risk Framework) และขอบเขตความเสีย่งที่ก าหนด (Risk Limit) ให้มิติตา่งๆที่มีความส าคญั 

(5) พิจารณาเร่ืองอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ
บริษัท นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) ถึง (4) 

 
9.3 การประชุมของผู้จัดการกองทุน   

9.3.1 การเรียกประชุม 
ในการเรียกประชมุคณะกรรมการลงทนุให้กรรมการหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนใดคนหนึง่เรียกประชุมคณะกรรมการ

ลงทุนเพื่อพิจารณาและลงมติตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะส่งหนงัสือเชิญประชุมซึ่งระบุถึง  
วัน เวลา สถานที่ของการประชุม วาระการประชุม และรายละเอียดต่า งๆที่เก่ียวข้อง โดยทางบุคคลน าไปส่ง  หรือ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสารหรือ ทางอิเล็กทรอยิกส์ (E-mail) ตามควรแก่กรณีให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้า 
ไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัประชมุเว้นแตก่รณีฉกุเฉินไมจ่ าเป็นต้องสง่หนงัสอืเชิญประชมุ ในกรณีที่ไมม่ีการสง่หนงัสือ
เชิญประชมุ หากกรรมการหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้เข้าร่วมในการประชุมแล้วให้ถือว่ากรรมการหรือผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่ว
สละสิทธิในการได้รับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งในกรณีส่งทางโทรสารหรืออิเล็กทรอนิกส์เมล์นีจ้ะส่งเป็นจดหมายยืนยัน  
การบอกกลา่วโดยทนัทีไปยงักรรมการลงทนุอีกครัง้หนึง่โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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9.3.2 ก าหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 
การประชมุของคณะกรรมการลงทนุนัน้ จะจดัให้มีการประชุมปีละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย หรือ ตามที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการลงทนุ 
 
9.3.3 องค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ลงทุนโดยเป็นตวัแทนจากบริษัทจดัการและกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้โดยบริษัทจัดการอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน จึงจะครบ
องค์ประชุม ทัง้นีใ้นการประชุมนัน้อาจะเป็นในลกัษณะการนัง่ประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศพัท์ (Telephone 
Conferance) ก็ได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทนุทกุครัง้ให้กรรมการที่เป็นตวัแทนของบริษัทจดัการ หรือผู้จดัการกองทนุเป็น
ประธานในที่ประชุม โดยให้ประธานในที่ประชุมมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  
และถกูต้อง 

 
9.3.4 มติที่ประชุม 
ในการพิจารณาลงมติใดๆ จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากจากกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ

โดยการมอบฉนัทะ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่ทนัให้ประธานในที่ประชมุมีสทิธิออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  
คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท าขึน้เป็นลายลกัษณอกัษร มติดงักลา่วจะต้องมี

กรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือให้ความเห็นชอบ โดยมติเสยีงข้างมากจากจ านวนกรรมการทัง้หมด  
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดส่งมติให้แก่กรรมการลงทุนแต่ละรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร หรือ  

ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ตามสมควรแก่กรณี โดยกรรมการลงทนุสามารถจดัสง่มติที่ได้ลงนามแล้วมายงับริษัทจดัการ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ซึ่งบริษัทจดัการจะถือเอาประโยชน์จากมติหรือส าเนา
มติที่ลงลายมือช่ือโดยกรรมการลงทุนซึ่งส่งถึงบริษัทจัดการเป็นการลงมติที่มีผลสมบูรณ์ในทนัที โดยกรรมการลงทุนที่
น าสง่มติทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องน าสง่ต้นฉบบัของมติให้บริษัทจดัการตอ่ไป  

มติของคณะกรรมการลงทนุจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุของกองทนุ รายละเอียดโครงการ 
กฎหมายไทย กฎหมาย ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่มติของคณะกรรมการลงทนุอาจขดัหรือแย้งกับ
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุของกองทนุ รายละเอียดโครงการ กฎหมายไทย กฎหมาย ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
หรือเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการอาจเสือ่มเสยีช่ือเสยีงหรือเกิดความเสียหาย หรือขดัหรือแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทนุหรือ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจโต้แย้งมตินัน้ได้ โดยแจ้งให้คณะกรรมการลงทนุทราบเป็นลายลกัษณอกัษร และให้ถือ
วา่มติดงักลา่วไมม่ีผลผกูพนักบับริษัทจดัการ 

 
9.3.5 ประธานที่ประชุม 
ให้บริษัทจดัการแตง่ตัง้กรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็นตวัแทนของบริษัทจดัการท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ  

และเป็นประธานในท่ีประชมุ ประธานในที่ประชมุมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการประชมุให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และ
ถกูต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อนี ้
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9.3.6 รายงานการประชุม  
ให้ประธานและกรรมการที่เข้าร่วมประชุมลงช่ือในรายงานการประชุม และให้ถือว่ารายงานนัน้มีผลสมบูรณ์ 

รายงานการประชุมต้องมีส าเนาเพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ในวนัและเวลาท าการของบริษัทจัดการ และจัดเก็บไว้ที่
ส านกังานใหญ่ของบริษัทจดัการ 

 
9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   

บริษัทจัดการ ได้ก าหนดแนวทางในการป้องปรามการใช้ข้อมูลภายในของกองทุน โดยการจัดให้มีระบบ 
Chinese wall เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูลกูค้า โดยมีการก าหนดรายช่ือบคุคลที่สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในของ
กองทนุ มีการควบคมุและตรวจสอบการติดตอ่สือ่สารของกลุม่บคุคลดงักลา่ว รวมถึงจดัให้มีพืน้ที่ปฏิบตัิงานแยกต่างหาก
ซึง่มีระบบควบคมุมิให้บคุคลที่ไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้องผา่นเข้าออกได้ 

บริษัทจดัการมีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้องซึ่งมี
ผลใช้บงัคบักบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ หากบริษัทจดัการพบวา่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานมีการ
น าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน บริษัทจดัการจะลงโทษทางวินยัขัน้รุนแรง 
 
9.5 การพิจารณาตัดสนิใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวม 

กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใด ที่เก่ียวข้องก าหนดซึ่งต้อง
ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า Due diligence) โดยร่วมกบัที่ปรึกษาทางการเงินใน การจดัให้มีการวิเคราะห์
ข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านการเงิน กฎหมาย และเทคนิคเฉพาะทาง เป็นต้น และมีความเห็นว่ากิจการที่จะลงทุนนัน้ม ี
ความเหมาะสมส าหรับการลงทนุของผู้ลงทุนทัว่ไป โดยมีศกัยภาพในการสร้าง ผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน
รวมได้อยา่งตอ่เนื่อง และมีเอกสารสทิธิหรือเอกสารสญัญาที่ครบถ้วน ชดัเจน บงัคบัได้ตามกฎหมาย และเพียงพอต่อการ
ที่กองทนุรวมจะใช้ด าเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได้  

ในกรณีที่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่จะลงทนุเป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ใน
อนาคตหรือสิทธิตาม สญัญาแบ่งรายได้  ต้องมีกลไกให้กองทุนรวมสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยันความถูกต้อง
ครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับตามข้อตกลง ตลอดจนจดัส่งรายงานหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ใน 
การติดตามและตรวจสอบความ ถกูต้องครบถ้วนของสว่นแบง่รายได้ 

 
9.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทจดัการแตง่ตัง้นิติบคุคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม
แทนบริษัทจัดการ ทัง้นี ้ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นที่
ได้รับมอบหมาย และมีบคุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี ซึง่ไมม่ี 
ลกัษณะต้องห้าม และมีคณุสมบตัิตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดและท่ีอาจมีการก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต  

ทัง้นี ้เมื่อมีการแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์รายใหม่ บริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสง่ส าเนาสญัญา
แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วยเมื่อปรากฏว่าผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบตัิหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์   
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บริษัทจัดการจะด าเนินการถอดถอนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวและมีหนังสือแจ้งการถอดถอนผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ถอดถอน และ/หรือวนัที่มีการเลิกสญัญา
ดงักลา่ว 

 
9.7 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

9.7.1 กองทุนรวมได้มีการก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบหรือสอบทานความถูกต้องตามหน้าที่ของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหาร และหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม 
นอกจากนี ้กองทนุรวมมีการติดตามความถกูต้องของรายได้คา่เช่าและบริการตามสญัญา และติดตาม
สภาวะของผู้ เช่าในแตล่ะโครงการเป็นประจ า 

9.7.2 ความเห็นผู้จดัการกองทนุส าหรับการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม โดยในรอบปีบญัชี 
ที่ผา่นมา ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนงบประมาณประจ ารอบปีบญัชีที่ได้วางไว้ 
อย่างไรก็ตามมีปัจจัยภายนอกบางปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และส่งผลกระทบต่อแผนการ
บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม เช่น สภาวะเศรษฐกิจที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ เป็นต้น 

 
9.8 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการด าเนินการตรวจสอบยอดรายได้ที่สามารถเรียกเก็บจริงกบัยอดรายได้ตามสญัญา โดยก าหนดให้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์น าฝากเข้าบญัชีกองทนุ ซึง่มีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ดแูลบญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

 
9.9 ค่าตอบแทนของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีสทิธ์ิได้รับคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวม ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) โดยบริษัทจัดการจะ
ค านวณและเรียกเก็บจากกองทุนรวมทุกเดือน โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  
เป็นฐานในการค านวณ โดยคา่ตอบแทนของบริษัทจดัการท่ีเรียกเก็บจริง ประจ ารอบปี 2561 คิดเป็นเงิน 5,317,102 บาท 
 
9.10 การเปิดเผยข้อมูล /สารสนเทศต่อผู้ถอืหน่วย 

กองทนุรวมให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงิน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงสาธารณชนทัว่ไป เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทัว่ถึง ทนัการณ์ รวมทัง้สอดคล้องกบักฎหมายข้อก าหนดของทางการและระเบียบตา่งๆที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจดัการมีการ
เปิดเผยข้อมลู ทัง้กรณีตามที่โครงการจดัการกองทนุรวม หรือกฎหมายก าหนด เช่น งบการเงิน รายงานประจ าปี และกรณี
ที่มีเหตุการณ์ส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลกัทรัพย์ โดยมีการเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การเปิดเผยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ ส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

9.11 การจัดประชุมผู้ถอืหน่วย 
9.11.1 บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือโดย

การเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วย บริษัทจัดการจะแสดงข้อมูลเพื่ อ
ประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอในหนงัสือนดัประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเพื่อขอมติ ซึง่รวมถึงความเห็นของบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมใน
เร่ืองที่ขอมติและผลกระทบที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจได้รับจากการลงมติดงักลา่ว 

9.11.2 บริษัทจดัการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุหากปรากฏกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือหน่วย
ลงทนุรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดร้องขอให้มีการ 
จดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนงัสือแจ้งผู้ ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติในการด าเนินการต่างๆ ทัง้นีต้ามที่ได้ระบุไว้ในโครงการหรือตามวิธีการที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 
9.12 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

กองทนุ กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ 
รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 
ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
คา่ตรวจสอบบญัชีสิน้สดุ (บาท) 720,000 บาท 

10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นธนาคารที่มี
นโยบายในการพฒันาด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี ้ 

10.1.1 การพัฒนาด้านสังคม 
การด าเนินงานด้านการพฒันาศกัยภาพเยาวชน สงัคม และสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ธนาคารมุ่งมัน่สร้างความ

เข้มแข็งให้แก่สงัคมและชุมชน โดยเฉพาะการพฒันาเยาวชนไทยให้เติบโตมาเป็นประชากรที่มีคณุภาพ ซึ่งจะเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาประเทศชาติสืบไป โดยการพฒันาศกัยภาพเยาวชน สงัคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ จะมีการ
ร่วมมือกนัระหวา่งภาคีเครือขา่ยทัง้ชมุชน, หน่วยงานราชการ, และภาคประชาชน เพื่อร่วมกนัพฒันาให้ความเป็นอยู่และ
สภาพแวดล้อมของชมุชนในสงัคมดีขึน้ 

10.1.2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
(ก.) การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธนาคารยึดมัน่ในการด าเนินงานด้าน

สิง่แวดล้อม ด้วยการสนบัสนนุทางการเงินแก่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินงานของธนาคารลง รวมถึงให้ความส าคญักบัการด าเนินงานทุกขัน้ตอน 
เพื่อให้มัน่ใจวา่ทกุกระบวนการของธุรกิจตัง้อยูบ่นรากฐานของการใสใ่จดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

(ข.) การด าเนินนโยบายอนรัุกษ์และลดการใช้ทรัพยากรและการลดของเสีย ธนาคารสง่เสริมและด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่าในทุกขัน้ตอนการด าเนินงาน ทัง้ในเร่ืองการใช้
ทรัพยากรน า้ ไฟฟ้า และการลดของเสยี 
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10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตซึ่งด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย 
หอการค้านานาชาติแหง่ประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง และได้รับ
ประกาศนียบตัรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต ในปี 2556 

บริษัทก าหนดเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ การห้ามรับหรือให้สนิบนและสิง่จงูใจไว้ในจรรยาบรรณของ
พนกังาน ซึง่กรรมการและพนกังานจะต้องยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ้ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้
อนมุตัินโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึง่ครอบคลมุเร่ืองสนิบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและ
ผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุกิจกรรมและการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
11.1 ความเห็นของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทจัดการ 

(1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในฯ  
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของการบริหารจัดการกองทนุรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ โกลด์ โดยการซกัถามและสอบทานเอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว สรุปได้ว่าจากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทจัดการในด้านต่างๆที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม ระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทจดัการมีความเพียงพอและเหมาะสม 

(2) ข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 
จากการสุ่มตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์ ช่วงข้อมูลในช่วง 

มกราคม - มิถุนายน 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่พบว่ามีข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่มี
นยัส าคญัใดๆ 

 
11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2555 ครัง้ที่ 
7/2555  ได้แต่งตัง้ น.ส.จุไรพร สุขวรรณวิทย์ เป็นผู้ รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานและตรวจสอบภายในของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากบัดแูลการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการก ากบัดแูลและตรวจสอบภายในในธุรกิจจดัการลงทนุ มา
เป็นระยะเกือบ 20 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิ
หน้าที่ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ รับผิดชอบสงูสดุของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากบั
ดแูลการปฏิบตัิงานดงักลา่วข้างต้น จะต้องผ่านการอนมุตัิหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

 

12. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตาม

กฎหมาย และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั บริษัทจึงก าหนดนโยบาย  
การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อใช้ในการปฎิบตัิงาน 

 
12.1 หลักการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

12.1.1 การท าธุรกรรมของบริษัทและกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจะต้องขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์
โดยรวมของบริษัท ลูกค้าและผู้ ถือหุ้นเป็นส าคัญ จึงก าหดนให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มี
ผลประโยชน์เก่ียวข้องกับธุรกรรมที่ท ากบับริษัทและกองทนุภายใต้การจัดการของบริษัท จะต้อง ไม่มี
สว่นร่วมในการพิจารณาหรือนมุตัิธุรกรรมดงักลา่ว  

12.1.2 การท าธุรกรรมระหว่าง บมจ. ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทหรือธุรกรรมระหว่างกนัของบริษัทย่อยของ 
บมจ.กสกิรไทย จะต้องมีเง่ือนไขหรือข้อก าหนดที่เป็นปกติเหมือนกบัการท าธุรกรรมกบับคุคลทัว่ไปที่มี
ความเสี่ยงในระดบัเดียวกัน หรือเป็นกรณีที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ และเป็นไปตามนโยบาย 
ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดและข้อก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

12.1.3 การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการท าธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดและข้อก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

12.1.4 การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน จะต้องก าหนดราคาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมและเป็นไปตาม
เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป รวมถึงต้องปฎิบตัิตามระเบียบของบริษัทและเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายที่
เก่ียวข้อง  

12.1.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมกบับริษัทอยา่งถกูต้อง
และเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจหรือการพิจารณาอนมุตัิการท าธุรกรรมของบริษัท  

12.1.6 ห้ามใช้ข้อมลูภายในท่ีตนลว่งรู้จากการปฎิบตัิหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
12.1.7 การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนักงานที่บริษัท

ก าหนด  
12.1.8 บริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและข้อก าหนด

กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
12.1.9 การท าธุรกรรมหรือนิติกรรมของคู่ค้าหรือคู่สญัญาของกองทุนรวมหรือระหว่างกองทุนภายใต้การ

จดัการของบริษัท ต้องพิจารณาไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
หรือลกูค้า 

12.1.10 การท าธุรกรรมเพื่อลูกค้ากับคู่สญัญารายใดรายหนึ่งไม่ควรบ่อยครัง้เกินความจ าเป็น (Churning)  
โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร  

 
12.2 แนวปฎิบัติเพื่อป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

12.2.1 บริษัทก าหนดระบบงานและมาตราการเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังน้ี 
(1) ปฎิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรม 
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(2) ป้องกนัอยา่งรัดกมุเพือ่ไมใ่ห้มกีารใช้ข้อมลูหรือโอกาสจากการให้บริการไปใช้ในทางมิชอบ  
(3) จัดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ซึ่งอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ

แบง่แยก พืน้ท่ีการปฎิบตัิงานออกจากกนั  
(4) ก าหนดระเบียบปฎิบัติหรือป้องกันการมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง

ครอบคลมุประเด็นดงันี ้ 
(ก.) การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ครอบคลุมการกระท าของบริษัทหรือ

บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจในลกัษระดงันี ้ 
- แสวงหาประโยชน์โดยให้ลกูค้าเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่าย 
- ท าธุรกรรมโดยอาศัยข้อมูลที่บริษัท หรือกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคลากรล่วงรู้มาจากการ

ประกอบธุรกิจ และข้อมลูดงักลา่วไมเ่ปิดเผยเป็นการทัว่ไป  
- ได้รับหรือจะได้รับคา่ตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดไมว่า่ในรูปเงิน สิ่งของ หรือบริการ จากบคุคล

ใดๆ ยิ่งกวา่ประโยชน์ปกติที่พงึได้รับจากการประกอบธุรกิจ 
- ได้รับหรือจะได้รับคา่ตอบแทน โดยเอือ้ยประโยชน์แก่ลกูค้ารายใดๆยิ่งกว่าประโยชน์ของลกูค้า

อีกรายหนึง่ ซึง่ท าให้มีการเลอืกปฎิบตัิอบา่งไมเ่ป็นธรรมต่อลกูค้าอีกรายหนึ่งที่อยู่ในกลุม่ลูกค้า
ประเภทเดียวกนัซึง่ควรจะได้รับบริการท่ีเทา่เทียมกนั  

- ไม่สามารถให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเหมาะสม เนื่องจากบริษัทได้รับประโยชน์จากผลของการ
ให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับประโยชน์ที่ลกูค้าพึงได้รับ หรือเนื่องจากมีประโยชน์ที่ขดักันเอง
ระหวา่งลกูค้า 

- ท าธุรกรรมเพื่อลกูค้าแล้วบริษัทหรือบคุคลที่เก่ียวข้องเสยีประโยชน์  
- กองทนุรวมวา่จ้างที่ปรึกษาซึง่เป็นบคุคลเดียวกนักบัคูค้่าหรือคูส่ญัญาของกองทนุนัน้ๆ หรือเป็น

ที่ปรึกษา ผู้มีสว่นได้เสยีของกองทนุรวมนัน้ๆ โดยอยูใ่นวิสยัที่บริษัทจะทราบได้  
(ข.) การรับของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดจากลกูค้า ผู้ให้บริการ หรือบคุคลอื่น 
(ค.) การเปิดบัญชีและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของ

บริษัท  
12.2.2 บริษัทก าหนดให้มีมาตราการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตราการและ

ระบบงานท่ีบริษัทก าหนด  
12.2.3 บริษัทก าหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตราการและระบบงานเป็นประจ า โดยอย่างน้อย  

ให้ทบทวนทนัทีเมื่อมีเหตกุารณ์ใดๆที่อาจสง่ผลกระทบ และรายงานการทบทวนตามที่บริษัทก าหนด  
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ส่วนที่ 4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินการของกองทุน 
 
13.ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้าย 1 
 
13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

 

 
14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของผู้จัดการกองทุนรวม 
14.1 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ส าหรับผลการด าเนินงานของกองทนุรวมส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561  ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุทัง้สิน้ 92.09 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่าเช่าและบริการ จ านวน 91.89 ล้านบาท 
และ รายได้จากดอกเบีย้ จ านวน 0.20 ล้านบาท ในช่วงเดียวกนั กองทนุรวมมีคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ 9.99 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
ค่าธรรมเนียมในจดัการและบริหารกองทุนรวม 7.02 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบริหารจ านวน 2.97 

ตารางสรุปงบแสดงสินทรัพย์และหนีส้นิ 
   (หนว่ย : บาท) 
 ส าหรับปีสิน้สดุ ส าหรับปีสิน้สดุ ส าหรับปีสิน้สดุ 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
รวมสนิทรัพย์ 2,002,476,544  1,993,904,342  2,038,721,707  
รวมหนีส้นิ 3,474,597  2,847,322  3,954,313  
สนิทรัพย์สทุธิ 1,999,001,947  1,991,057,020  2,034,767,394  
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 9.7038  9.6653  9.8775  
จ านวนหนว่ยลงทนุคงค้าง (หนว่ย) 206,000,000  206,000,000  206,000,000  

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุน 
   (หนว่ย : บาท) 
 ส าหรับปีสิน้สดุ ส าหรับปีสิน้สดุ ส าหรับปีสิน้สดุ 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
รายได้จากการลงทนุ 92,093,472  87,708,047  89,577,367  
คา่ใช้จา่ย 9,988,545  9,505,621  11,571,302  
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 82,104,927  78,202,426  78,006,065  
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิทีย่งัไมเ่กิดขึน้ 
จากการลงทนุ 

-     (48,000,000)   (16,000,000)  

การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิ 
จากการด าเนินงาน 

82,104,927  30,202,426  62,006,065  
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ล้านบาท ส่งผลให้ในรอบการด าเนินงานวนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวมมีรายได้จากการ
ลงทนุสทุธิคิดเป็นจ านวน 82.10 ล้านบาท และ ณ สิน้ปี 2561 กองทนุไม่มีรายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 
กองทนุรวมจึงมีสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานทัง้สิน้ 82.10 ล้านบาท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทนุมีมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิทัง้สิน้ 1,999.00 ล้านบาท หรือ 9.7038 บาทตอ่หนว่ย 

 
ผลตอบแทนของกองทุนรวม 

 กองทนุรวมมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ ปี 2561 เทา่กบั 0.3900 บาทตอ่หนว่ย (ส าหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 
1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) ทัง้นี ้กองทนุรวมมีอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ ปี 2561 เท่ากบัร้อย
ละ 4.05 เมื่อเทียบกบัราคาพาร์ (ราคา 9.6252 บาทต่อหน่วย) และเท่ากบัร้อยละ 5.32 เมื่อเทียบกบัราคาตลาด ณ วนัที่ 
29 ธนัวาคม 2561 (ราคา 7.3265 บาทตอ่หนว่ย)  

 
ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 (ส าหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

รอบผลประกอบการ เงนิประโยชน์ตอบแทน 
(ต่อหน่วย) 

วันจ่ายเงนิประโยชน์
ตอบแทน ประเภท 

1 เมษายน 2561- 30 มิถนุายน 2561 0.1950 19 กนัยายน 2561 เงินสด 
1 กรกฎาคม 2561-31 ธนัวาคม 2561 0.1950 22 มีนาคม 2562 เงินสด 

 
ตารางการเปิดเผยข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจ าปี 2561 

รายการ ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 

(1) ประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ย (บาท) 0.3900 0.2000 
(2) การแบง่ปันสว่นทนุตอ่หนว่ย (บาท) - - 
รวมเงินจา่ยประโยชน์ตอบแทนตอ่หนว่ย (1) + (2) (บาท) 0.3900 0.2000 
อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกบัราคาเสนอขายหนว่ย
ลงทนุครัง้แรก (10.000 บาทตอ่หนว่ย) 
ณ วนัท่ี  22 พฤษภาคม 2550 (ร้อยละ) 

3.9 2.00 

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกบัราคาพาร์ 
(9.6252 บาทตอ่หนว่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) และ  
(9.7902 บาทตอ่หนว่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) (ร้อยละ) 

4.05 2.04 

อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกบัราคาตลาด  
(7.2000 บาทตอ่หนว่ย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2561 และ 7.4500 
บาทตอ่หนว่ยวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2561) (ร้อยละ) 

5.42 2.68 
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14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคตอย่างมนัียส าคัญ 
รายได้ของกองทุนรวมมาจากผลการด าเนินงานที่ เ กิดขึน้ในรอบระยะเวลาบัญชีปีนัน้ๆ ซึ่งขึน้อยู่กับ  

ผลประกอบการของโครงการ อีกทัง้สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัอื่นๆ ส าหรับปี 2562  ได้รับปัจจยับวกจากการเพิ่มขึน้ของ
กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย ทัง้การพ านักระยะสัน้และระยะยาว การเพิ่มขึน้ของจ านวน
นกัทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะกลุม่ตะวนัออกกลางที่เข้ามาเพื่อท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของเที่ยวบินที่เข้ามาใน
ประเทศ สง่ผลบวกตอ่ผลการด าเนินการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากอาคารโครงการของกองทนุรวมเปิดใช้บริการมาเป็นระยะเวลานาน อาคารและสว่นควบ
บางส่วนเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ในปี 2562 กองทุนรวมได้ส ารองเงินงบประมาณบางส่วนเพิ่มปรับปรุงและ
พฒันาอปุกรณ์เคร่ืองจกัรสว่นควบอาคาร ให้มีสภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งาน และเพื่อรักษาศกัยภาพในการให้บริการลกูค้า 
ประกอบกับรองรับอัตราการเติบโตส าหรับปัจจัยบวกที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อรักษาผลการด าเนินงานและเพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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15. ความเห็นของผู้ดูแลประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาหน่ึงปีที่ผ่านมา 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่31ธันวาคม2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,6�8.96 0.13 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 321.4� 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 535.�9 0.03 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 (Operation Fee) 1,189.22 0.06 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 552.91 0.03 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (Market Valuation Fee) 213.89 0.01 
ค่าเบี้ยประกัน (Insurance Expense) 231.50 0.01 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 236.11 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 5,959.85 0.30

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561ถึงวันที่31ธันวาคม2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 5,316.42 0.2� 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 63�.9� 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 1,063.28 0.05 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการอสังหาริมทรัพย์  
 (Operation Fee) 1,189.22 0.06 
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) �26.50 0.04 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์  
 (Market Valuation Fee) 213.89 0.01 
ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ 
 (SET Annual Listing Fee) 106.94 0.01 
ค่าเบี้ยประกัน (Insurance Expense) 449.89 0.02 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 283.54 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 9,987.65 0.50

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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รายละเอียดแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประเภท มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าเงินลงทุน ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,932,000,000.00 96.65 1,932,000,000.00 9�.31 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 60,320,492.�5 3.02 50,600,032.05 2.43 

เงินฝากประจำ - - - - 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 9,�35,649.04 0.48 8,�14,�44.82 0.29 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - - - 0.00 

ทรัพย์สินอื่น 420,08�.63 0.02 2,589,564.53 0.16 

รวมทรัพย์สิน 2,002,476,229.42 100.17 1,993,904,341.40 100.19

หนี้สิน (3,4�4,282.64) (0.1�) (2,84�,321.�9) (0.19) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,999,001,946.78 100.00 2,034,767,394.14 100.00
 
สรุปมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
มูลค่าทรัพย์สิน 2,002,4�6,229.42 บาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,999,001,946.�8 บาท 
จำนวนหน่วย 206,000,000.0000 บาท 
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 9.�039 บาท 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(PTR):N/A
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ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 4 พฤษภาคม 2550 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,982.80 ล้านบาท ณ เดือนมีนาคม 2561 
จำนวนหน่วยลงทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 206 ล้านหน่วย 
รอบระยะเวลาบัญช ี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและ  
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนจะนำเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการ  
เช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า  
ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ รวมถึง  
แต่ไม่จำกัดเพียงการนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงในลักษณะเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 
หรือการนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่าหรือเช่าช่วงเพื่อให้ผู้ประกอบการนำอสังหาริมทรัพย์ออกหา
ประโยชน์ในลักษณะเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์หรือโรงแรม ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวม
ถึงดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือ
ดำเนินการขอหรือรับโอนใบอนุญาตอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตโรงแรม (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้
ดำเนินการดังกล่าวได้) และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ
อสังหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่น 
โดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด 
 
นโยบายการลงทุน
 ในการลงทุนครั้งแรกกองทุนจะทำการลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งโกลเด้น แลนด์  
(เมย์แฟร์) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้ใช้ในการดำเนินกิจการโครงการเมย์แฟร์แมริออท อยู่ใน
ปัจจุบัน 
• สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร ระยะเวลา 30 ปี โดยมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี  
 ลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการ 
• กองทุนมีสิทธิซื้อทรัพย์สินที่เช่า ณ สิ้นปีที่ 30 ในราคา 405 ล้านบาท และปีที่ 60 ในราคา   
 984 ล้านบาท 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง  
(1) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า
หรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจำ  
รอบระยะเวลาบัญชี 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล หากเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วย
ลงทุนในงวดที่พิจารณาจ่ายมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท  

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบั
กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย์โกลด์

สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1มกราคม2561ถงึวนัที่31ธนัวาคม2561
 
ไม่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์

ภูมิ ศรีเมฆารัตน์ 
เขมชาติ สุวรรณกุล 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
ปณตพล ตัณฑวิเชียร 
มนต์ชัย อนันตกูล 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 26�3 3888 โทรสาร 0 26�3 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,��1,3�0.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   2�,154,2�4.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,��1,3�0.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 �. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 



เอกสารแนบ 1 รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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