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ที่ PFRD 005/2564  

  

วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 

 

เร่ือง แจ้งวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ สมยุบุรี (SBPF) ครัง้ที่ 1/2564 และ
วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ (Record date) 

 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี ชื่อย่อ “SBPF” (“กองทุนรวม”) ได้จดัให้มีการประมลูเพื่อสรรหาผู้ เช่าและ/หรือผู้ซือ้ทรัพย์สินของ
กองทนุรวม ซึง่ปรากฎว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ นัน้  

 
บริษัทจดัการได้พิจารณาเห็นสมควรนดัประชมุเพื่อน าเสนอแนวทางด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้พิจารณา จึง

ขอแจ้งก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 
9.30 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องประชุมสรุศกัดิ์ 2 และ 3 ชัน้ 11 ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุตามรายละเอียดดงันี ้

 
วาระที่ 1 :   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เพื่อทราบ) 

 
ผลการเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้เช่าและ/หรือผู้ซือ้ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

ตามที่ บริษัทจดัการได้ด าเนินการจดัประมลูเป็นการทัว่ไปเพื่อสรรหาผู้ เช่าหรือผู้ซือ้ โรงแรมสมยุบรีุ บีช รีสอร์ท 
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา โดยมีก าหนดยื่นข้อเสนอประมูลในวันที่ 11 
กมุภาพนัธ์ 2564  นัน้  

บริษัทจดัการ ขอเรียนแจ้งผลการประมลูให้ทราบ ดงัต่อไปนี ้  

ผู้สนใจรับเอกสารการประมลู 14 ราย 
ผู้ยื่นซองประมลูซือ้ ไม่มี 
ผู้ยื่นซองประมลูเช่า ไม่มี 

เนื่องด้วยไม่มีบคุคลใดยื่นข้อเสนอประมลูตามเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะน าเสนอแนวทางด าเนินการเพื่อ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้พิจารณาในวาระท่ี 4  
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วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2563 (เพื่อพิจารณา) 
 

ตามที่บริษัทจดัการได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 17 
ธันวาคม 2563 นัน้ บริษัทจดัการได้จดัท าและเปิดเผยรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 
2563 ตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2563   

 
ความเหน็ของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการเห็นควรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

รวม ประจ าปี 2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที ่17 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น เนื่องจากได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุไว้
อย่างถกูต้องเรียบร้อยแล้ว 

 
การลงมต ิ
 
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้า ร่วม

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ (เพื่ออนุมัติ) 
 
วาระที่ 3.1 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 34.4 ของโครงการจัดการกองทุนรวม และการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ (เพื่ออนุมัติ) 
 

ข้อ 34.4 ของโครงการจดัการกองทนุรวมได้ก าหนดวา่บริษัทจดัการจะเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเมือ่
ได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทุนซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ  ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 รวมถึงที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม (“ข้อผกูพนั”) ซึง่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมได้ตกลงผกูพนักนัตามโครงการจดัการกองทุน
รวมที่แนบท้ายและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพนั อย่างไรก็ตาม ฐานคะแนนเสียงดงักล่าวได้ก าหนดไว้แตกต่างกับฐาน
คะแนนเสียงในกรณีการลงมติเก่ียวกับการด าเนินกิจการของกองทุนรวมที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบนั 
กล่าวคือต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าร่วมประชมุหรือที่ตอบกลบั
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อ 69 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เร่ือง การจัดการ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2562 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทน. 36/2562”) ประกอบกับ
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มาตรา 129/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ฯ”)  

 
บริษัทจดัการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อ 

34.4 และข้อผกูพนัเก่ียวกบัมติเลิกกองทนุรวม เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่ใช้บงัคบัในปัจจบุนั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 

โครงการและข้อผูกพันเดิม โครงการและข้อผูกพันที่แก้ไขเพิ่มเติม 
34.4 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่
คิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการบริหารกองทนุรวม
ยงัไม่ครบ 5 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุดงักล่าว 
บริษัทจัดการมีสิทธิเรียกให้กองทุนรวมจ่ายค่าชดเชยตาม
อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของล่าสุดตาม
ระยะเวลาที่ไม่ครบ 5 ปี 

34.4 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่
คิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมหรือที่ตอบ
กลบัและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัท
จัดการบริหารกองทุนรวมยังไม่ครบ 5 ปี นับจากวันจด
ทะเบียนจดัตัง้กองทุนดงักล่าว บริษัทจดัการมีสิทธิเรียกให้
กองทุนรวมจ่ายค่าชดเชยตามอัตราค่าธรรมเนียมการ
จดัการรายปีของล่าสดุตามระยะเวลาที่ไม่ครบ 5 ปี 

 

 
ความเหน็ของที่ปรึกษากฎหมาย 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัตามที่เสนอข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีก าหนดโดยประกาศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงให้ถือว่าโครงการจดัการกองทุนรวม
เป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพนั บริษัทจดัการจึงต้องยึดหลกัเกณฑ์ที่เคร่งครัดกว่าในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนส าหรับการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมและข้อผกูพนัในส่วนที่เก่ียวกบัการเลิกกองทุนรวม เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทน. 37/2562 เร่ือง ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์กับบริษัทจดัการ ลงวนัที่ 
25 เมษายน 2562 (“ประกาศที่ ทน. 37/2562”) โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันในส่วนที่
เก่ียวกบัการเลิกกองทนุรวม ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเห็นชอบให้แก้ไขโครงการและข้อผกูพนัในส่วนดงักล่าวแล้ว 
การแก้ไขโครงการและข้อผกูพนัก็จะถือว่ามีผลทนัที  

 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ 
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  บริษัทจดัการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ
ข้อผกูพนัเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัในปัจจบุนัตามที่เสนอ 

 
การลงมต ิ

 
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย

ลงทนุท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ 

 
วาระที่ 3.2 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 23.2 (2) ของโครงการจัดการกองทุนรวม และการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ (เพื่ออนุมัติ) 
 

ข้อ 23.2 (2) ของโครงการจดัการกองทุนรวมได้ก าหนดไว้ว่า การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 23.2 (1) ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่ง
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และข้อผูกพนัซึ่งบริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ได้ตกลงผกูพนักนัตามโครงการจดัการกองทนุรวมที่แนบท้ายและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนั อย่างไรก็ตาม ฐานคะแนน
เสียงดังกล่าวได้ก าหนดไว้แตกต่างกับฐานคะแนนเสียงในกรณีการลงมติเก่ียวกับการด าเนินกิจการของกองทุนรวมที่ ได้
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่บงัคบัใช้ในปัจจบุนั กล่าวคือต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมหรือที่ตอบกลับและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อ 69 ของประกาศที่ ทน. 36/2562 
ประกอบกบัมาตรา 129/2 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 

 
บริษัทจดัการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อ 

23.2 (2) และข้อผูกพนัเก่ียวกบัมติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการส าหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่
ใช้บงัคบัในปัจจบุนั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

 

โครงการและข้อผูกพันเดิม โครงการและข้อผูกพันที่แก้ไขเพิ่มเติม 
23.2 (2) ขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึง
ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

23.2 (2) ขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามที่ได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด คะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทนุทีเ่ข้าร่วมประชมุหรือทีต่อบกลบัและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  
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ความเหน็ของที่ปรึกษากฎหมาย 
 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัตามที่เสนอข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดโดยประกาศที่เก่ียวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวมิใช่เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมี
นยัส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทน. 37/2562 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัในส่วน
ที่เก่ียวกบัมติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการส าหรับการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
มติเห็นชอบให้แก้ไขโครงการและข้อผกูพนัในส่วนดงักล่าวแล้ว การแก้ไขโครงการและข้อผกูพนัก็จะถือว่ามีผลทนัที  

 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 
 

  บริษัทจดัการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ
ข้อผกูพนัเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายที่ใช้บงัคบัในปัจจบุนัตามที่เสนอ 

 

การลงมต ิ

 

วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วม
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ 

 
 

วาระที่ 4 :   พิจารณาอนุมัติแนวทางด าเนินการ (เพื่ออนุมัติ)  
 
  บริษัทจัดการขอแจ้งรายละเอียดสถานการณ์ของกองทุนรวมในปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบดงัต่อไปนี ้
 

 (1) การเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้เช่าและ/หรือผู้ซือ้ทรัพย์สิน 
 

ตามที่โรงแรมได้ปิดกิจการมาตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 จนกระทัง่ถึงปัจจบุนั (ณ วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 
2564) สภาพทรัพย์สินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ และผู้ เช่าจดัให้มีพนกังานดแูลรักษาทรัพย์สินตามสมควร  

บริษัทจัดการได้ด าเนินการจัดประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อสรรหาผู้ เช่าหรือผู้ ซือ้ โรงแรมสมุยบุรี บีช           
รีสอร์ท ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา โดยมีก าหนดยื่นข้อเสนอประมลูในวนัท่ี 
11 กมุภาพนัธ์ 2564 นัน้ 
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ปรากฎว่า ในวนัดงักล่าวไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอเช่าและ/หรือซือ้ทรัพย์สิน     
 

 (2) สภาพตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม และแนวโน้มในอนาคต 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศจีน
ตัง้แต่ปลายปี 2562 ซึ่งต่อมาได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ส่งผลให้หลาย ๆ ประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย ได้ด าเนินมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดที่เข้มงวดในช่วงปี 2563 มีการสัง่ปิดและ/หรือก าหนดข้อจ ากัดในท่ี
พกัแรมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการท่องเที่ยวเช่นร้านอาหาร แต่สถานการณ์โดยรวมก็ไม่ดีขึน้ 

 
แม้ว่าในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 จะมีการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ แต่ก็ไม่มีผลมากนกักบัตลาดโรงแรมและการท่องเที่ยวในเกาะสมยุ  
 
การระบาดระลอกสองในช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบนั ท าให้ความหวงัที่จะเห็นการฟืน้ตวั

ของภาคการท่องเที่ยวยังคงที่จะเล่ือนออกไป จนกว่าการจัดหาและให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนมีสัดส่วนที่มากพอที่จะ
สามารถเปิดรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวได้อีกครัง้หน่ึง 
 

(2.1)  สภาพตลาดการท่องเทีย่วและโรงแรม 
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ข้อมลูจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1 พบว่ามีนกัท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในปี 2563 จ านวน
ทัง้สิน้ 6,692,00 คน ลดลงร้อยละ 83.23 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวเฉล่ียในช่วงปี 2560 – 2562 มี
ประมาณ 37.89 ล้านคน  

 
การลดลงดงักล่าวเป็นการลดลงอย่างมีนยัยะส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ของประเทศ  
 

 
 

นกัท่องเที่ยวรวมทัง้ชาวไทยและต่างประเทศที่เยือนเกาะสมยุในปี 2563 มีจ านวน 804,719 คน ลดลง
จากนกัท่องเทีย่วเฉล่ียปีละ 2.7 ล้านคน ในชว่งปี 2559 – 2562 ซึง่ในจ านวนนี ้นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติลดลงจากเฉล่ียปีละ 
2.65 ล้านคนเหลือเพียง 536,154 คน ในขณะท่ีนกัท่องเทีย่วชาวไทยมีจ านวนเพิม่ขึน้จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเทศ  

 
ส าหรับนกัท่องเทีย่วพกัโรงแรมกเ็ป็นไปในทิศทางและสดัสว่นเดยีวกนั  

 
1 ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ต่างประเทศ 2,291,323 2,464,109 2,601,871 2,631,804 2,675,963 2,640,885 536,154

ไทย 116,767 57,581 62,429 60,954 60,796 58,886 268,565

0
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(2.2)  แนวโนม้ในปี 2564 และ 2565 

 
ในกรณีของตลาดการท่องเที่ยวเกาะสมยุ ตลาดหลกัของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการท่องเที่ยวทัง้โรงแรม 

ร้านอาหาร บริการน าเที่ยวและอื่น ๆ พึ่งพานกัท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลกั ดงันัน้  ในการพิจารณาแนวโน้มธุรกิจโรงแรมบน
เกาะสมยุ ปัจจยัส าคญัคือผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคต่อภาคเศรษฐกิจและการฟืน้ตวัของตลาดต่างประเทศ
เป็นส าคญั 

 
การระบาดของโรคในครัง้นี ้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางไปทัว่โลก รวมถึงสายการบินต่าง ๆ ก็

ต้องปิดตัวเองลงชั่วคราว ยกเลิกเที่ยวบิน เลิกจ้างพนักงาน อาจกล่าวได้ว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจจะมากกว่า
ผลกระทบทางด้านสขุภาพโดยตรง 

 
แนวโน้มของธุรกิจโรงแรมในปี 2564 และ 2565 เป็นดงันี ้

 
1. ปัจจยัส าคญัที่จะสนบัสนุนการฟืน้ตวัของการท่องเที่ยวคือวคัซีน หรือมาตรการทางการแพทย์ที่

สามารถจดัการกบัการระบาด และรักษาการป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่น่าจะใช้เวลาอีก 1 – 2 ปี  
2. ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยและของโลก อาจจะต้องใช้เวลาอีก 3 – 5 ปี จึงจะกลบัมาอยู่ในระดบั

เดียวกบัก่อนเกิดการระบาดของโรค  
 
 
 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ต่างประเทศ 2,145,882 2,359,032 2,529,798 2,562,040 2,597,783 2,561,148 512,801

ไทย 99,884 53,070 62,203 60,693 60,636 58,729 268,265

0

500,000

1,000,000
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2,000,000
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นกัทอ่งเที่ยวพกัโรงแรม 2557 - 2563
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(3) การด าเนินงานในปัจจุบัน 
 

ตามที่บริษัทจดัการได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมประจ าปี 2563 (ครัง้ที่
เล่ือนมา) ในวนัที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องประชุมสรุศกัดิ์ 2 และ 3 
ชัน้ 11 ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 นัน้ ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติ
ดงัต่อไปนี ้
 

วาระที่ 6.1 : พิจารณาอนุมัติการชดเชยผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของ
บัตรก านัลเงนิสด (เพื่ออนุมัติ)  

 
ที่ประชุมมีมติไม่อนุมตัิการชดเชยผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของบตัรก านลัเงินสด ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน   5,604,589 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ* 13.11 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 37,141,401 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ* 86.89 
งดออกเสียง จ านวน                 0 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ*        0 
บตัรเสีย จ านวน                 0 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ*        0 

  *ร้อยละของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจ านวน 20 ราย คิดเป็นจ านวน 1,030,617 หน่วย 
และมีจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนทัง้สิน้ 42,745,990 
หน่วย โดยมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ บริษัท สมยุบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด จ านวน 85,500 
หน่วย และนางสาวภรภทัร ประพฤติชอบ จ านวน 12,920 หน่วย 

 
วาระที่ 6.2 : พิจารณาอนุมัติการลดหนีแ้ละการขยายระยะเวลาการช าระหนี ้(เพื่ออนุมัติ)  

 
ที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิการลดหนีแ้ละการขยายระยะเวลาการช าระหนี ้ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้
เห็นด้วย จ านวน 21,170,489 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ* 49.53 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 21,475,501 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ* 50.24 
งดออกเสียง จ านวน      100,000 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ*   0.23 
บตัรเสีย จ านวน                 0 หน่วย หรือ คิดเป็นร้อยละ*        0 

  *ร้อยละของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
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ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม และมีจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนทัง้สิน้ 42,745,990 หน่วย โดยมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด จ านวน 85,500 หน่วย และนางสาวภรภัทร ประพฤติชอบ 
จ านวน 12,920 หน่วย 
 

จากที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมตัิการด าเนินการในทัง้สองแนวทาง บริษัทจัดการก็จะด าเนินการ
บงัคบัตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาเช่าทรัพย์สินต่อไป ซึง่อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

(4) ผลกระทบต่อกองทุนรวม 
 

4.1  สถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
 

รายได้ของกองทุนรวมมาจากสญัญาเช่าทรัพย์สินที่ได้ท ากับผู้ เช่า ซึ่งการสรรหาผู้ เช่าและ/หรือผู้ซือ้ที่
ผ่านมา ปรากฎว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  

 

ส าหรับท่ีมาที่ไปของปัญหาสภาพคล่องในปัจจบุนันัน้ จากเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาซึง่บริษัทจดัการ

ได้น าเสนอผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบและได้รับการพิจารณาอนมุตัเิป็นระยะ ๆ สรุปเพื่อเป็นข้อมลู ดงันี ้
 

ปี รายรับ รายจา่ย ยอดสทุธิ สถานะเงินสด หมายเหต ุ

2556    1,176,439.24 ยอดสถานะทางการเงิน ณ 31/12/2556 

2557 48,716,833.33 43,380,929.19 5,335,904.14 6,512,343.38 ผู้ เช่าช าระคา่เช่าของปี 2557 บางส่วน 

2558 237,980.00 6,331,284.16 (6,093,304.16) 419,039.22 ผู้ เช่าไมช่ าระคา่เช่าของปี 2558 ทัง้หมด  

 

ในระหวา่งปี 2558 กองทนุได้รับเงิน

สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั 

จ านวน 222,250 บาท (รอจา่ยคนื บจ. 

สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท ซึง่ได้จ่ายค่า

ซ่อมแซมทรัพย์สินล่วงหน้าไปก่อน) 

2559 10,000,249.25 418,817.98 9,581,431.27 10,000,470.49 ประนีประนอมยอมความกบัผู้ เชา่ ท า

สญัญาเชา่ชัว่คราว 6 เดือนเพื่อสรรหาผู้

เช่า/และหรือผู้ซือ้ทรัพย์สิน 
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ปี รายรับ รายจา่ย ยอดสทุธิ สถานะเงินสด หมายเหต ุ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท

ประกนัภยั จ านวน 222,250 บาท คืน

ให้กบั บจ. สมยุบรีุ บีช รีสอร์ท (ซึง่ได้

จ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สินล่วงหน้าไป

ก่อน) ตามสญัญาประนีประนอมยอม

ความ 

2560 65,225,864.29 62,746,908.55 2,478,955.74 12,479,426.23 เทศบาลนครเกาะสมยุเรียกเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดินส าหรับปี ภาษี 2556 - 

2560 

 

ไม่มีผู้ยื่นประมลูเชา่และหรือซือ้

ทรัพย์สิน ต่อสญัญาเชา่ชัว่คราวกบัผู้ เช่า

รายเดิม 1 ปี 

2561 7,368,884.25 12,038,316.74 (4,669,432.49) 7,809,993.74 ไม่มีผู้ยื่นประมลูเชา่และ/หรือซือ้ทรัพย์ 

ต่อสญัญาเช่าชัว่คราวกบัผู้ เชา่รายเดิม 3 

ปี 

2562 7,364,709.15 7,686,612.11 (321,902.96) 7,488,090.78  

2563 1,865,702.25 6,951,740.95 (5,086,038.70) 2,402,052.08 เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้มี

การปิดโรงแรมและห้ามนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 

 

กองทนุได้รับค่าเชา่จากผู้ เช่า เฉพาะ

เดือน ม.ค. - มี.ค. 2563 

 

สถานะเงินสดไม่รวมค่าใช้จ่ายรอจ่าย 

ซึง่เมื่อหกัคา่ใช้จา่ยรอจา่ยจะเหลือเงิน 

1,673,677 บาท 
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สถานะทางการเงินของกองทนุรวม ในปี 2564 จะเป็นดงันี ้
 

 2564 2564 
(ปรับปรุง*) 

หมายเหต ุ

รายได้    
     ค่าเช่า 0 0  
     ดอกเบีย้ 600 600  
รายได้รวม 600 600  

รายจ่าย    
     ค่าธรรมเนียมบริหาร 2,532,000 0 บริษัทจดัการพกัการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 504,000 504,000 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ ส า น กั บ ผู้ ดู แ ล

ผลประโยชน์พิจารณาพกัการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 422,000 0 บริษัทจดัการพกัการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย 900,000 1,000,000 รวมประมาณการค่าใช้จ่ายฟ้องคดีผู้ เช่า 
     ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี 930,000 300,000 ประมาณการค่าธรรมเนียม  

อยู่ระหว่างการสรรหา 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรายปี 107,000 107,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามข้อกฎหมาย 
     ค่าธรรมเนียมการประเมินทรัพย์สิน 125,000 125,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามข้อกฎหมาย 
     ค่าใช้จ่ายจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 350,000 350,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามข้อกฎหมาย 
     ค่าเบีย้ประกนัภยั 280,000 280,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามข้อกฎหมาย 
     ค่าใช้จ่ายอื่น 120,000 120,000  
รวมค่าใช้จ่าย 6,274,800 2,789,400  
รายได้สุทธิก่อนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

-6,273,200 -2,788,800  

เงินสดตน้งวด (1 มกราคม) 1,673,677 1,673,677  
เงินสดส้ินงวด (31 ธนัวาคม) -4,599,523 -1,115,123  

*ประมาณการโดยผู้จดัการกองทนุ 

 
ทัง้นี ้กองทุนรวมยังมีภาระภาษีโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างประจ าปี 2561 และ 2562 จ านวนรวม

ประมาณ 12 ล้านบาท ซึง่ยงัไม่ได้รับการประเมินและเรียกเก็บจากเทศบาลนครเกาะสมยุ ซึง่หากถกูเรียกเก็บเมื่อใด ก็จะท า
ให้กองทนุรวมมีสภาพคล่องติดลบในทนัที 

 

ซึง่ในช่วง 4 – 5 ปีหลงันี ้รายได้ของกองทนุรวมเพยีงพอกบัค่าใช้จา่ยเทา่นัน้ ไม่สามารถรองรับความ

ผนัผวน นอกจากนีย้งัสะท้อนออกมาในมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมที่ลดลงทุกปี โดยเฉพาะในช่วงปี 2562 และ 2563 
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มลูค่าตลาดของทรัพย์สิน (ล้านบาท) 
 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 
มลูค่าตลาดของทรัพย์สิน 667.50 646.60 601.40 536.80 399.00 

 
(5)   ทางเลือกในการด าเนินการ 

 
ภายใต้สภาพตลาดโรงแรมและสถานะทางการเงิน กองทุนรวมมีทางเลือกในการด าเนินการ 3 ทางคือ

การรักษาสถานะความเป็นกองทนุรวม การบริหารตรง และการเลิกกองทนุ 
 
ซึง่รายละเอียดของทัง้สามแนวทางมีดงันี ้
 
1. การบริหารตรง 

 
การบริหารตรงคือการที่กองทุนรวมจะเป็นผู้ ว่าจ้างผู้บริหารโรงแรม (Hotel Operator) ท าหน้าที่

บริหาร โดยไม่มีผู้ เช่าเหมา รายได้ของกองทุนรวมจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการของโรงแรม ซึ่งรวมถึงโอกาสขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน  

 
โดยข้อจ ากดัของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องหาประโยชน์โดย

การให้ผู้ประกอบการเช่าทรัพย์สินออกไปด าเนินการ (เช่าเหมา) ไม่สามารถว่าจ้างผู้บริหารโรงแรมโดยตรงและรับความเส่ียง
จากการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ได้ 

 
ในการด าเนินการวิธีนี ้กองทุนรวมจะต้องได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้สามารถด าเนินการได้เป็นการชัว่คราว อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างผู้บริหาร
โรงแรม โดยทั่วไปสัญญาจ้างขัน้ต ่าจะไม่น้อยกว่า 15 ปี นอกจากนี ้สภาพตลาดการท่องเที่ยวที่เกิดขึ น้ทั่วโลก อาจจะ
พิจารณาได้ว่าต้องใช้เวลาอีก 3 – 5 ปี กว่าที่จะฟืน้ตวักลบัมาในระดบัก่อนการระบาดของโรค ซึ่งอาจจะแย้งกับข้อผ่อนผนั
เป็นการชัว่คราวเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติในช่วงนี ้ 

 
 ถึงแม้ว่า ส านกังาน ก.ล.ต. จะได้พิจารณาผ่อนผนัให้สามารถด าเนินการบริหารตรงได้ อุปสรรค

ต่อมาคือเงินสดของกองทุนรวมไม่สามารถสนบัสนุนวิธีด าเนินการดงักล่าว กองทุนรวมจ าเป็นที่จะต้องท าการเพิ่มทุน หรือ
กู้ยืม หรือท าทัง้สองอย่าง เพื่อให้สามารถมีสภาพคล่องพียงพอในการด าเนินงาน 

 
หากกองทุนรวมจะต้องบริหารตรง จ านวนเงินที่ต้องการเพื่อด าเนินการขึน้อยู่กับการคัดเลือก

ผู้บริหารโรงแรม หมายความว่าผู้บริหารโรงแรมแต่ละรายจะมีกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการวางต าแหน่งทางการตลาดที่แตกตา่ง
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กันออกไป ดังนัน้ จะสามารถประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้จึงขึน้อยู่กับต าแหน่งทางการตลาดที่จะ เกิดขึน้ ซึ่ง
ประกอบด้วยงบประมาณการปรับปรุงทรัพย์สินครัง้ใหญ่ (Major Renovation) รวมถึงงานระบบและระบบภายในส านกังาน
ต่าง ๆ หรือ Back of the House งบประมาณในการเปิดตวัใหม ่(Re-branding & Re-launching Budget) ทัง้นี ้ยงัไม่รวมถงึ
งบประมาณประจ าปีที่จ าเป็นต้องมีเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ งบประมาณในการด าเนินงานดังกล่าวจะได้มาจากการเพิ่มทุน
และ/หรือการกู้ยืม ซึง่การเพิ่มทนุและ/หรือกู้ยืมในครัง้นี ้จะยงัไม่ทราบวงเงินท่ีต้องการแน่นอน เนื่องจากต้องแต่งตัง้ผู้บริหาร
โรงแรมเพื่อก าหนดแนวทางและงบประมาณในการบริหารก่อน การอนุมัติจะเป็นการอนุมตัิเบือ้งต้น เพื่อก าหนดแนวทาง 
และบริษัทจัดการจะน าเสนองบประมาณโดยละเอียด ภายหลังจากที่ได้แต่งตัง้ และได้สรุปแผนด าเนินงานกับผู้บริหาร
โรงแรมเป็นท่ีเรียบร้อย  

 
การเพิ่มทุน ปัจจุบนักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินใหม่ได้

ตามประกาศส านักงานตลาดทุน ที่ ทน.36/2562 โดยในปัจจุบันนี ้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม สามารถ
ด าเนินการได้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์
เท่านัน้ และถึงแม้ส านักงาน ก.ล.ต. อาจจะพิจารณาผ่อนผันให้ด าเนินการได้ ก็ยังมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและ/หรือนกัลงทนุอื่น จะน าเงินมาลงทนุในทรัพย์สินท่ียงัไม่มีโอกาสทางธุรกิจในช่วงระยะ 3 – 5 ปีนี ้

 
การกู้ยืม ซึ่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถกู้ยืมเพื่อบ ารุงรักษาสภาพทรัพย์สินได้ แต่ใน

สภาพธุรกิจปัจจบุนั มีความเป็นไปได้น้อยมากที่สถาบนัการเงินจะปล่อยเงินกู้ให้กบัธุรกิจที่ไม่มีสภาพคล่องและรายได้ และ
ยงัจะไม่มีรายได้ไปอีก 3 – 5 ปี  

 
งบประมาณเบือ้งต้นในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกัคือ ส่วนของค่าใช้จ่ายประจ าปี

ของกองทนุรวม และงบประมาณในการปรับปรุงทรัพย์สิน 
 

รายการ วงเงิน หมายเหต ุ
ค่าใช้จ่ายประจ าปีของกองทนุรวม 20.0 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาสถานะของกองทนุรวม 
ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงทรัพย์สินและการตลาด* เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สิน และการตลาด** 

ค่าก่อสร้าง (รวมค่าที่ปรึกษา) 62.79 ล้านบาท  
ค่าการตลาด 30.00 ล้านบาท  

รวม 112.79 ล้านบาท  
*งบประมาณดงักล่าวเป็นประมาณการเบ้ืองตน้ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเมื่อไดส้รรหาและแต่งตัง้ผูบ้ริหารโรงแรมแล้ว 
**บริษัทจดัการจะแนบรายละเอียดประมาณการพร้อมในหนงัสือเชิญประชมุ 

 
งบประมาณเบือ้งต้นตามแนวทางนีค้ือประมาณ 112.79 ล้านบาท ดังนัน้วงเงินรวมที่จะต้องเพิ่มทุน

ส าหรับแนวทางนีค้ือ 120 ล้านบาท โดยบริษัทจดัการจะแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกเพิ่มทุนในวงเงิน 
20 ล้านบาท โดยการออกหน่วยลงทนุเพิ่มจ านวน 2,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
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ปัจจบุนัของกองทนุรวม โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. 
หรือกู้ยืมในวงเงิน 20.0 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแต่วนัที่ส านกังาน ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาไม่อนุมตัิการ
เพิ่มเงินทุน และระยะที่สอง หากงบประมาณในการด าเนินการที่ได้ข้อสรุปร่วมกับผู้บริหารโรงแรมไม่เกินไปจากวงเงิน
ประมาณการที่น าเสนอนีเ้กินกว่าร้อยละ 15 บริษัทจัดการจะด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป หรือถ้างบประมาณ
ด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 15 บริษัทจดัการจะน าเสนอแผนงานและงบประมาณโดยละเอียดแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอกี
ครัง้หนึ่ง แต่หากมีข้อติดขดัประการใดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ เช่น ไม่ได้รับอนุมตัิ ไม่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนสนใจ
เพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนส่วนแรก การที่ไม่ได้รับการผ่อนผนัให้ด าเนินการ การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารโรงแรม การเพิ่มทนุ
และ/หรือกู้ยืม ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมตัิงบประมาณด าเนินการสงูเกินกว่าที่ประมาณการนี  ้เป็นต้น บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการเลิกกองทนุต่อไป  

 
ความส าเร็จในการด าเนินการตามแนวทางนีข้ึน้อยู่กบัปัจจยัดงันี ้
1) การพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุเบือ้งต้นจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
2) การพิจารณาผ่อนผนัท่ีจ าเป็นจากส านกังาน ก.ล.ต. 
3) ความส าเร็จในการคดัเลือกผู้บริหารโรงแรมภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน 
4) การพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ เพื่อด าเนินการตามแผนงานจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
5) ความพร้อมของผู้ ถือหน่วยปัจจุบนัที่จะลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่แนวโน้มทางธุรกิจยังไม่มี

ความแน่นอน 
6) การพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่ธุรกิจโรงแรมที่แนวโน้มทางธุรกิจยังไม่มี

ความแน่นอน 
 
การด าเนินการตามแนวทางนี ้จะมีข้อดีข้อเสียดงันี ้
 

ข้อด ี ข้อเสีย 
1) การรักษาสถานะความเป็นกองทุนรวมท าให้ผู้ ถือ

หน่วยยังคงสามารถซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย์ได้ต่อไป 

2) ลดความเส่ียงจากผู้ เช่าไม่ช าระค่าเช่า  จากเดิมที่มี
ความเส่ียงจากผู้ เช่าและสภาพธุรกิจ เหลือเพียงความ
เส่ียงจากการประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว 

3) กองทุนรวมได้รับรายได้จากการประกอบการเต็มเม็ด
เต็มหน่วย 

1) ใช้เงินในการด าเนินงานเป็นจ านวนเงินท่ีสงู 
2) ยังไม่ทราบวงเงินที่แน่นอนจนกว่าจะแต่งตัง้ผู้บริหาร

โรงแรม 
3) ภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน อาจจะไม่มีผู้บริหาร

โรงแรม (Hotel Chain Operator) สนใจเสนอบริการ 
4) รับความเส่ียงจากการขาดทนุจากการด าเนินงาน 
5) ไม่เหมาะกับสถานะการเงินของกองทุนรวมและ

สภาวะตลาดในปัจจบุนั 
6) มีขัน้ตอนในการขอรับการผ่อนผันจาก ส านักงาน 

ก.ล.ต. อนมุตัิให้สามารถด าเนินการบริหารตรงได้  
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2. การรักษาสถานะความเป็นกองทนุรวม 
 
การรักษาสถานะความเป็นกองทนุรวมคือการที่พกัการสรรหาผู้ เช่าและ/หรือผู้ซือ้ทรัพย์สินไว้ก่อน

เนื่องจากสภาพตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมยงัไม่เอือ้ให้นกัลงทนุจะเข้ามาเช่าหรือซือ้ทรัพย์สินของกองทนุรวม 
 
แนวทางด าเนินการนีค้ือการที่จะต้องระดมทุนโดยการเพิ่มทุนหรือกู้ ยืมเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย

ส าหรับรายจ่ายที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อการรักษาสถานะความเป็นกองทุนรวมไว้จนกว่าสถานการณ์ด้านตลาดการ
ท่องเที่ยวปรับตัวดีขึน้พอที่จะเปิดสรรหาผู้ เช่าและ/หรือผู้ ซือ้อีกครัง้หนึ่ง ซึ่งจากคาดการณ์แนวโน้มตลาดการท่ องเที่ยว 
กองทนุรวมอาจจะต้องอยู่ในสภาพท่ีไม่มีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึง่ประมาณการรายจ่ายเป็นดงันี ้
 
 2564 2565 2566 หมายเหต ุ
รายได้     
     ค่าเช่า 0 0 0  
     ดอกเบีย้ 600 0 0  
รายได้รวม 600 0 0  

รายจ่าย     
     ค่าธรรมเนียมบริหาร 0 0 0 บริษัทจดัการพกัการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 504,000 504,000 504,000 อยู่ระหว่างประสานกบั

ผู้ดแูลผลประโยชน์พิจารณา
พกัการเรียกเก็บ 

     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0 0 0 บริษัทจดัการพกัการเรียกเก็บ 
     ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย 1,000,000 200,000 200,000 รวมประมาณการค่าใช้จ่าย

ฟ้องคดีผู้ เช่า 
     ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี 300,000 300,000 300,000 ประมาณการค่าธรรมเนียม  

อยู่ระหว่างการสรรหา 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรายปี 107,000 107,000 107,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามข้อ

กฎหมาย 
     ค่ าธรรมเนียมการประเมิน
ทรัพย์สิน 

125,000 125,000 125,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามข้อ
กฎหมาย 

     ค่าใช้จ่ายจดัประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

350,000 350,000 350,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามข้อ
กฎหมาย 

     ค่าเบีย้ประกนัภยั 280,000 280,000 280,000 กิจกรรมที่บงัคบัตามข้อ
กฎหมาย 
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 2564 2565 2566 หมายเหต ุ
     ค่าใช้จ่ายอื่น 500,000 500,000 500,000 รวมคา่ใช้จา่ยพนกังานรักษา

ความปลอดภยัดแูลทรัพย์สิน 
และเผ่ือเหลือเผ่ือขาด  
อาจมีการเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

รวมค่าใช้จ่าย 3,169,400 2,369,400 2,369,400  
รายได้สุทธก่ิอนภาษโีรงเรือน
และที่ดนิ 

-3,168,800 -2,369,400 -2,369,400  

เงินสดตน้งวด (1 มกราคม) 1,673,677 -1,495,123 -3,864,523  
เงินสดส้ินงวด (31 ธนัวาคม) -1,495,123 -3,864,523 -6,233,923  

วงเงนิทีต้่องการส าหรับ
ด าเนินการ 

2,000,000 2,500,000 2,500,000 รวม 7.0 ล้านบาท ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

4,680,000 4,680,000 4,680,000 รวม  14,040,000 บาท 

 
โดยสรุป การท่ีจะรักษาสถานะความเป็นกองทนุรวมไว้ให้ได้เป็นระยะเวลา 3 ปี จ าเป็นท่ีจะต้องมี

รายจ่ายรวม 3 ปีประมาณ 7.0 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณในการดแูลรักษาทรัพย์สินเท่าที่จ าเป็น 
ซึ่งในเบือ้งต้น บริษัทจัดการได้ประเมินโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในการรักษาทรัพย์สินที่ผู้ เช่าใช้จ่ายคือประมาณปีละ 3.6 
ล้านบาท แต่เนื่องจากทรัพย์สินที่ปิดไม่ใช้งานจะมีการเส่ือมสภาพที่รวดเร็วกว่า จึงคาดว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ
ประมาณร้อยละ 30 หรือประมาณปีละ 4.68 ล้านบาท รวม 3 ปีเป็นเงิน 14.04 ล้านบาท และยงัมีค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประจ าปี 2561 และ 2562 รวมประมาณ 12 ล้านบาทที่ยงัไม่ได้เรียกเก็บจากเทศบาลนครเกาะสมยุ ซึ่งเมื่อมีการเรียกเก็บ 
กองทุนรวมจะต้องช าระตามท่ีเรียกเก็บไปก่อนจึงจะมีสิทธ์ิอุทธรณ์ ดงันัน้ ในการท่ีจะรักษาสถานะของกองทนุรวมให้ได้เป็น
เวลา 3 ปี จึงจะต้องใช้เงินรวมทัง้สิน้ประมาณ 33 ล้านบาท  

 
บริษัทจัดการจะท าการเพิ่มทุนเป็นวงเงินรวม 35 ล้านบาท โดยจะออกหน่วยลงทุนเพิ่มจ านวน 

3,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุปัจจบุนัของกองทุนรวม โดยจะด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่ได้รับการอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. หรือกู้ ยืมในวงเงิน 35.0 ล้านบาท ภายใน
ระยะเวลา 90 วนั นบัแต่วนัที่ส านกังาน ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาไม่อนมุตัิการเพิ่มเงินทนุ 

 
ซึ่งในแนวทางนีเ้ป็นการเพิ่มทุนหรือกู้ยืมเพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เป็นการ

ประคองให้กองทนุรวมสามารถด ารงอยู่ได้ในช่วง 3 ปีนี ้เพื่อรอเวลาในการเปิดสรรหาผู้ เช่าและ/หรือผู้ซือ้และหวงัว่าจะมีผู้ยื่น
ข้อเสนอเช่าหรือซือ้ทรัพย์สินของกองทนุรวม  
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การด าเนินการตามแนวทางนี ้จะมีข้อดีข้อเสียดงันี ้
 

ข้อด ี ข้อเสีย 
1) เป็นการรักษาสถานะความเป็นกองทุนรวมท าให้ผู้ ถือ

หน่วยยังคงสามารถซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย์ได้ต่อไป 

2) ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเช่า
และ/หรือซือ้ทรัพย์สินได้ ยังคงเปิดโอกาสทางธุรกิจ
ต่อไป 

3) ราคาขายทรัพย์สินในอนาคต (2 – 3 ปีข้างหน้า) 
อาจจะสงูกว่าราคาบงัคบัขายในปัจจบุนั 

1) เงินทุนที่ต้องการเพิ่ม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา
สถานะความเป็นกองทุนรวม รวมค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสภาพทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดีตามสมควร แต่
จะไม่มีรายได้จากทรัพย์สิน 

2) ที่ผ่านมากองทุนเปิดสรรหาผู้ เช่าและ/หรือผู้ซือ้หลาย
ครัง้แต่ไม่ประสบความส าเร็จ มีโอกาสน้อยมากที่จะมี
ผู้ยื่นข้อเสนอ 

3) สภาพทรัพย์สินที่จะทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจากการที่
ปิดทรัพย์สินไว้โดยไม่มีการใช้งาน จะท าให้ผู้สนใจเช่า
จะต้องลงทุนปรับปรุงทรัพย์สินในวงเงินที่สูง ซึ่งก็จะ
สะท้อนกลบัมาในค่าเช่าที่ต ่า 

4) สภาพทรัพย์สินที่ทรุดโทรมจะท าให้ราคาเสนอซือ้
อาจจะต ่ากว่าราคาบงัคบัขายในปัจจบุนั 

5) หากสถานการณ์ไม่ดีขึน้ หรือยังไม่สามารถหาผู้ เช่า
หรือผู้ ซือ้ได้ในช่วง 3 ปีนี ้กองทุนรวมก็จะกลับมาใน
สภาพปัจจบุนัคือขาดสภาพคล่องที่จะด าเนินการต่อ 

 
หากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมตัิในวาระนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อ

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องต่อไป แต่หากมีข้อติดขดัประการใด เช่น ไม่ได้รับการอนุมตัิเพิ่มทุน ไม่มีผู้ ถือหน่วยลงทุน
สนใจเพิ่มทนุ หรือไม่ได้รับเงินกู้จากสถาบนัการเงิน เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเพิ่มทนุและ/หรือกู้ยืมได้ส าเร็จ บริษัท
จดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป  

 
3. การเลิกกองทนุรวม 

 
แนวทางนีค้ือการที่เลิกกองทุนรวมและขายทรัพย์สินเพื่อเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้

สภาวะตลาดในปัจจุบนั ข้อเสียของแนวทางนีค้ือราคาขายทรัพย์สินที่จะเป็นราคาขายทอดตลาด แต่เป็นแก้ไขปัญหาแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด คล้ายกับการที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายทิง้หน่วยลงทนุที่ถืออยู่  การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนมุตัิเลิกกอง 
จะท าให้มีการขายทรัพย์สินในขัน้ตอนการช าระบญัชี (โดยผู้ช าระบญัชี) โดยอตัโนมตัิ ไม่จ าเป็นต้องเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
พิจารณาอนมุตัิการขายทรัพย์สินแยกต่างหากอีกวาระหนึ่ง 
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การด าเนินงานตามแนวทางนีม้ีขัน้ตอนการปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติอนมุตัิเลิกกองทนุ  
2) บริษัทจดัการแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชี 
3) ผู้ช าระบญัชีมีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมและตรวจรับ

ทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิจะได้รับจากบุคคลอื่น และการจ าหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ี
ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทนุ เพื่อเฉล่ียคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

4) ผู้ช าระบญัชีจะเป็นผู้ด าเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีการยื่นซองประมลูหรือรูปแบบหน่ึง
แบบใดตามที่ผู้ช าระบัญชีเหน็สมควร โดยไม่ก าหนดราคาขัน้ต ่า ซึ่งราคาขายทอดตลาดนี ้
อาจจะต ่ากว่าราคาบังคับตามรายงานการประเมิน แต่จะสะท้อนมุมมองของตลาดต่อ
ทรัพย์สินนี ้ภายใต้สถานการณ์ และเงื่อนไข ณ เวลาดงักล่าว 

 
การด าเนินการตามแนวทางนี ้จะมีข้อดีข้อเสียดงันี ้
 

ข้อด ี ข้อเสีย 
1) เป็นการแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด จะไม่มีปัญหา

เร่ืองผู้ เช่าและสภาพคล่องอีกต่อไป 
2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับเงินเฉล่ียคืนตามสดัส่วน 
3) ไม่ต้องเพิ่มทุนหรือกู้ ยืม ไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุ 

1) ราคาขายทรัพย์สินจะเป็นราคาขายทอดตลาด ซึ่ง
ราคาขายทอดตลาดนีอ้าจจะต ่ากว่าราคาบังคับขาย
ตามรายงานการประเมิน แต่จะสะท้อนมุมมองของ
ตลาดต่อทรัพย์สินนี ้ภายใต้สถานการณ์ และเงื่อนไข 
ณ เวลาดงักล่าว 

 
อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เห็นชอบกบัแนวทางหน่ึงทางใดดงักล่าว เนื่องด้วยข้อจ ากดัของ

เงินสดที่มี กองทุนรวมก็ไม่มีทางเลือกนอกเหนือไปจากปิดทรัพย์เพื่อรอเวลาที่ตลาดการท่องเที่ยวฟื้นตัว หรือมีผู้ เสนอ
ข้อเสนอการเช่าและ/หรือซือ้ทรัพย์ ดงันัน้ บริษัทจดัการจ าเป็นที่จะต้องระงบัรายจ่าย เหลือเพียงรายจ่ายที่จ าเป็น เพื่อรักษา
สภาพทรัพย์สินให้อยู่ได้นานที่สดุ ซึง่จะส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดตามข้อกฎหมายได้ และจะท าให้กองทนุ
รวมต้องถกูถอดถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ซึง่รายจ่ายที่จะเกิดขึน้จะเป็นดงันี ้

 
 2564 หมายเหต ุ
รายได้   
     ค่าเช่า 0  
     ดอกเบีย้ 600  
รายได้รวม 600  

รายจ่าย   
     ค่าธรรมเนียมบริหาร 0  
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 2564 หมายเหต ุ
     ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 0  
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0  
     ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย 1,000,000 รวมค่าทนายฟ้องผู้ เช่าเดิมเพื่อบังคับสัญญา

ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
     ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี 0  
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรายปี 0  
     ค่าธรรมเนียมการประเมินทรัพย์สิน 0  
     ค่าใช้จ่ายจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 0 บริษัทจัดการจะใช้วิธีแจ้งข่าวผ่านทางตลาด

หลกัทรัพย์เป็นหลกั 
     ค่าเบีย้ประกนัภยั 280,000  
     ค่าใช้จ่ายอื่น 300,000 รวมค่าใ ช้จ่าย รปภ. ดูแลทรัพย์สิน เดือน

สิงหาคม – ธันวาคม  
อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

รวมค่าใช้จ่าย 1,580,000  
รายได้สุทธิก่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน -1,579,400  
เงินสดตน้งวด (1 มกราคม) 1,673,677  
เงินสดส้ินงวด (31 ธนัวาคม) 94,277  

 
ซึง่ผลจากการถกูถอดถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนจะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถซือ้

หรือขายหน่วยลงทนุนีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ได้อีกต่อไป 
 
ความเหน็ของที่ปรึกษากฎหมาย 
 
ที่ปรึกษากฎหมายของกองทนุรวมพิจารณาแนวทางด าเนินการข้างต้นและมีความเห็นดงันี ้
 
1.  การบริหารตรงและการรักษาสถานะของกองทนุรวม 
 
การบริหารตรงและการรักษาสถานะความเป็นกองทุนรวมนัน้ บริษัทจัดการมีความจ าเป็นต้องระดม

เงินทนุโดยการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ประกาศที่ ทน. 36/2562 ก าหนดให้การเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมจะ
กระท าได้ต่อเมื่อมีวตัถปุระสงค์เพื่อการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 
และจะต้องได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือหากเป็นกรณีส่งหนงัสือเพื่อขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มี
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สิทธิออกเสียงต้องมิใช่ผู้ ถือหน่วยที่มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม หรือบุคคลที่ได้รับสิทธิใน
การจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ ลงทุนเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ ลงทุน
เฉพาะเจาะจง หรือบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว อนึ่ง ในกรณีที่เป็นการ
เพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโดยการเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมบางราย ต้องไม่มีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดคดัค้านการเพิ่มทนุ 

 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องยื่นค าขออนุมตัิการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยส านักงาน 

ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 100 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน และในกรณีที่ได้รับอนุมตัิ บริษัท
จัดการต้องเสนอขายหน่วยลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการมีหน้าที่ยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทนุจดทะเบียนตามประกาศที่เก่ียวข้อง  

 
2. การเลิกกองทนุรวม 
 
ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติให้เลิกกองทุนรวม บริษัทจดัการมีหน้าที่แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านักงาน ก.ล.ต. 

เห็นชอบ เพื่อท าหน้าที่จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ช าระภาระหนีสิ้นของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอย่างอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ และแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 

 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2562 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช าระ

บญัชีของกองทนุรวม ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2562 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ช าระบญัชีมีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการต่าง ๆ 
ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมและตรวจรับทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิจะได้รับจากบุคคลอื่น และการ
จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทนุ ทัง้นี ้ผู้ช าระบญัชีสามารถมอบหมายให้บริษัทจดัการเป็นผู้ด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าวได้ และใน
กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมได้ ให้ผู้ช าระบญัชี บริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมนัน้ร่วมกันพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร  โดยต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับเป็นส าคญั และเมื่อผู้ช าระบญัชีได้ท าการช าระหนีใ้นนามกองทนุรวมแล้วเสร็จ ให้ผู้ช าระ
บญัชีแบ่งและจดัส่งเงินหรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
ในการนี ้แนวทางการบริหารตรงและการรักษาสถานะความเป็นกองทุนรวมซึ่งจะต้องด าเนินการเพิ่ม

เงินทุนจดทะเบียนอาจมีขัน้ตอนและระยะเวลาที่ยาวนานกว่าแนวทางการเลิกกองทุนรวมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมในระยะเวลาที่ด าเนินการขออนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนทัง้จากผู้ ถือหน่วยลงทุนและ
ส านกังาน ก.ล.ต. อนัอาจน าไปสู่การท าให้กองทนุรวมประสบปัญหาในการด าเนินงานท่ีไม่อาจปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วย
วิธีการจัดการกองทุนรวมตามประกาศที่เก่ียวข้องได้ เช่น การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ การประกันภัย การจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ตามเกณฑ์รายได้ประจ าที่ก าหนด การประเมินมลูค่าทรัพย์สิน การจดัประชุมผู้ ถือหน่วย
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ลงทุน และการน าส่งงบการเงินของกองทุนรวม เป็นต้น บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัวิธีการจดัการท่ีอาจเป็นข้อจ ากดัในการ
แก้ไขปัญหาของกองทนุรวมจากส านกังาน ก.ล.ต. ได้ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยประกาศที่เก่ียวข้องไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณาผ่อนผันของ ส านักงาน ก.ล.ต. ไว้อย่างชัดเจน การพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันวิธีการจัดการกองทุนรวม
ดงักล่าวจึงอาจขึน้อยู่กบัข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี 

 
หากเป็นกรณีที่ไม่อยู่ภายใต้อ านาจการผ่อนผันของส านักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจัดการไม่สามารถ

ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดได้ กรณีอาจถือได้ว่าบริษัทจดัการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นเหตุแห่งการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม พ.ศ. 2560 (บจ./ร 04-00) ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2560 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ข้อบงัคบัว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทนุ”) ทัง้นี ้ในระหว่างการพิจารณา
เพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกองทนุรวมอยู่ระหว่างการด าเนินการให้เหตแุห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
อาจสัง่ห้ามซือ้หรือขายหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือขึน้เคร่ืองหมายไว้ที่หน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจดัการไม่
สามารถด าเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหมดไป หรือเหตุแห่งการเพิกถอนเป็นเหตุที่ไม่
อาจด าเนินการแก้ไขให้หมดไปได้ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจสัง่เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน และเมื่อมีการสัง่เพิกถอนแล้ว บริษัทจดัการจะมีหน้าที่ด าเนินการเลิกกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 
 
จากแนวทางทัง้สามที่กล่าวมา สรุปข้อดีข้อเสียของทัง้สามแนวทางมีดงันี ้
 

 แนวทางที่ 1 
การเพิ่มทนุเพื่อบริหารตรง 

แนวทางที่ 2 
การเพิ่มทนุเพื่อรักษาสถานะ

ความเป็นกองทุนรวม 

แนวทางที่ 3 
การเลิกกองทนุ 

วงเงินท่ีใช้ 120.0 ล้ า น บ า ท  ( เ ป็ น ก า ร
ประเมินเบื อ้ง ต้น อาจมีการ
เปล่ียนแปลง) 

35.0 ล้านบาท - 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ปรับโครงสร้างการบริหารจาก
การเช่าเหมาเป็นการบริหาร
โรงแรมโดยตรง มีรายได้โดยตรง
จากธุรกิจ 

รักษาสถานะความเป็นกองทุน
รวมเป็นเวลา 3 ปี 

เลิกกองเฉล่ียเงินคืน 

ข้อดี • การรักษาสถานะความเป็น
กอ งทุ น ร วมท า ใ ห้ ผู้ ถื อ
หน่วยยงัคงสามารถซือ้ขาย

• เป็นการรักษาสถานะความ
เป็นกองทุนรวมท าให้ผู้ ถือ
หน่วยยงัคงสามารถซือ้ขาย

• เ ป็ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ที่
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด จะไม่มี
ปัญหาเร่ืองผู้ เช่าและสภาพ
คล่องอีกต่อไป 
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 แนวทางที่ 1 
การเพิ่มทนุเพื่อบริหารตรง 

แนวทางที่ 2 
การเพิ่มทนุเพื่อรักษาสถานะ

ความเป็นกองทุนรวม 

แนวทางที่ 3 
การเลิกกองทนุ 

ห น่ ว ย ล ง ทุ น ใ น ต ล า ด
หลกัทรัพย์ได้ต่อไป 

• ลดความเส่ียงจากผู้ เช่าไม่
ช าระค่าเช่า จากเดิมที่มี
ความเส่ียงจากผู้ เช่าและ
สภาพธุ รกิจ  เหลือเพียง
ค ว า ม เ ส่ี ย ง จ า ก ก า ร
ประกอบธุรกิจเพียงอย่าง
เดียว 

• กองทุนรวมได้ รับรายได้
จากการประกอบการเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย 

ห น่ ว ย ล ง ทุ น ใ น ต ล า ด
หลกัทรัพย์ได้ต่อไป 

• ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
สามารถยื่นข้อเสนอเช่า
และ/หรือซื อ้ทรัพย์สินได้  
ยังคงเปิดโอกาสทางธุรกิจ
ต่อไป 

• ร า ค า ข า ยท รั พ ย์ สิ น ใ น
อนาคต (2 – 3 ปีข้างหน้า) 
อาจจะสูงกว่าราคาบังคับ
ขายในปัจจบุนั 

• ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับเงิน
เฉล่ียคืนตามสดัส่วน 

• ไม่ต้องเพิ่มทุนหรือกู้ยืม ไม่
เพิ่มภาระแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

ข้อเสีย • ใช้เงินในการด าเนินงาน
เป็นจ านวนเงินท่ีสงู 

• ยังไม่ทราบวงเงินที่แน่นอน
จนกว่าจะแต่งตัง้ผู้ บริหาร
โรงแรม 

• ภายใ ต้สภาวะตลาดใน
ปั จ จุ บั น  อ า จ จ ะ ไ ม่ มี
ผู้ บ ริหารโรงแรม  (Hotel 
Chain Operator)  ส น ใ จ
เสนอบริการ 

• รั บคว าม เ ส่ี ย งจากการ
ขาดทนุจากการด าเนินงาน 

• ไม่เหมาะกบัสถานะการเงิน
ของกองทุนรวมและสภาวะ
ตลาดในปัจจบุนั 

• มีขัน้ตอนในการขอรับการ
ผ่อนผันจาก  ส านักงาน 

• เงินทุนที่ต้องการเพิ่ม เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา
สถานะความเป็นกองทุน
ร ว ม เ ท่ า นั ้น  ไ ม่ ร ว ม
ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการ รักษา
สภาพทรัพย์สิน ไม่มีรายได้
จากทรัพย์สิน 

• ที่ผ่านมากองทุนเปิดสรรหา
ผู้ เช่าและ/หรือผู้ ซือ้หลาย
ค รั ้ ง แ ต่ ไ ม่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ มีโอกาสน้อย
มากที่จะมีผู้ยื่นข้อเสนอ 

• สภาพทรัพย์สินที่จะทรุด
โทรมอย่างรวดเร็วจากการ
ที่ ปิดทรัพย์สินไว้โดยไม่มี
การใช้งาน จะท าให้ผู้สนใจ
เช่าจะต้องลงทุนปรับปรุง
ทรัพย์สินในวงเงินที่สงู ซึ่งก็

• ราคาขายทรัพย์สินจะเป็น
ราคาขายทอดตลาด ซึ่ง
ร า ค า ข า ยทอดตลาดนี ้
อาจจะต ่ากว่าราคาบังคับ
ข า ย ต า ม ร า ย ง า น ก า ร
ประ เมิ น  แต่ จะสะ ท้อน
มุ ม ม อ ง ข อ ง ต ล า ด ต่ อ
ท รั พ ย์ สิ น นี ้  ภ า ย ใ ต้
สถานการณ์ และเงื่อนไข ณ 
เวลาดงักล่าว 
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 แนวทางที่ 1 
การเพิ่มทนุเพื่อบริหารตรง 

แนวทางที่ 2 
การเพิ่มทนุเพื่อรักษาสถานะ

ความเป็นกองทุนรวม 

แนวทางที่ 3 
การเลิกกองทนุ 

ก.ล.ต. อนุมัติให้สามารถ
ด าเนินการบริหารตรงได้ 

 

จะสะท้อนกลบัมาในค่าเช่า
ที่ต ่า 

• สภาพทรัพย์สินที่ทรุดโทรม
จะท า ใ ห้ ราคา เสนอซื อ้
อาจจะต ่ากว่าราคาบังคับ
ขายในปัจจบุนั 

• หากสถานการณ์ไม่ดีขึ น้ 
หรือยังไม่สามารถหาผู้ เช่า
หรือผู้ ซื อ้ได้ในช่วง 3 ปีนี  ้
กองทุนรวมก็จะกลับมาใน
สภ า พ ปั จ จุ บั น คื อ ข า ด
สภาพคล่องที่จะด าเนินการ
ต่อ 

ค ว า ม เ ห็ น
บริษัทจดัการ 

• เป็นแนวทางด้อยกว่าการ
เลิกกอง แต่ดีกว่าการรักษา
สถานะของกองทนุรวม 

• เป็นแนวทางที่ด้อยที่สดุ  • เป็นแนวทางที่เสียหายน้อย
ที่สดุในระสัน้และระยะยาว 

 
จากแนวทางด าเนินการที่กล่าวมา บริษัทจัดการเห็นว่าแนวทางการเลิกกองทุนเป็นแนวทางที่ เสียหาย

น้อยที่สดุทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว บริษัทจดัการขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิแนวทางด าเนินการ แต่
หากที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิทัง้สามแนวทาง บริษัทจดัการจะด าเนินการปิดทรัพย์สิน และด้วยข้อจ ากดัทางกระแสเงินสดของ
กองทุนรวม บริษัทจดัการจะงดการด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในข้อกฎหมาย ประกาศ และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเช่น 
การแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อสงวนเงินสดไว้ส าหรับกิจกรรมที่มีความจ าเป็นเช่นการว่าจ้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย และการตรวจทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากที่จะมีผลกระทบท าให้ทรัพย์สินไม่ได้รับการ
บ ารุงรักษาเท่าที่ควร จะทดุโทรมรวดเร็วกว่าทรัพย์สินท่ีมีการเปิดใช้งานอยู่ แล้ว ยงัจะมีผลให้กองทนุรวมจะถกูถอดออกจาก
การเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย และจะมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการที่จ าเป็นดงักล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการเท่าที่เงินสดในกองทุนรวม

อ านวย หากเงินสดในกองทนุรวมหมดลง บริษัทจดัการจ าเป็นท่ีจะต้องยตุิการด าเนินการต่าง ๆ  
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ในวาระนี ้บริษัทจัดการขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แนวทาง
ด าเนินการ โดยแยกออกเป็นวาระย่อย 3 วาระ และเนื่องจากวาระย่อยทัง้สามมีความเก่ียวเนื่องกนัและเก่ียวเนื่องกับวาระที่ 
5 ดังนัน้ หากที่ประชุมมีติอนุมัติในวาระที่ 4.1 ก็จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 4.2 และ 4.3 และจะน าเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาในวาระที่ 5.1 ต่อไป โดยไม่มีการพิจารณาวาระที่ 5.2 และหากที่ประชุมมีมติไม่อนุมตัิวาระที่ 4.1 แต่มีมติอนุมตัิ
วาระท่ี 4.2 ก็จะไม่มีการพิจารณาวาระท่ี 4.3 และจะน าเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาในวาระท่ี 5.2 ต่อไป โดยไม่มีการพิจารณา
วาระท่ี 5.1 แต่หากที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิวาระท่ี 4.1 และ 4.2 ก็บริษัทจดัการก็จะด าเนินการประชมุวาระท่ี 4.3 โดยไม่มีการ
พิจารณาในวาระท่ี 5.1 และ 5.2 

 
หากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมตัิทัง้วาระที่ 4.1 4.2 และ 4.3 ก็จะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 5.1 และ 

5.2 และบริษัทจดัการจะด าเนินการปิดทรัพย์สินและงดเว้นกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับการรักษาสถานะความเป็นกองทนุ
รวม ตามที่ได้เรียนแจ้งข้างต้น 

 
วาระที่ 4.1 : พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรับแนวทางการบริหารตรง (เพื่ออนุมตัิ) 

 
ในวาระนี ้บริษัทจัดการขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ

บริหารตรง ในวงเงิน 120 ล้านบาท ตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้น 
 
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติอนมุตัิในวาระนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อกฎหมาย

และประกาศที่เก่ียวข้องตอ่ไป ระยะแรกเพิ่มทนุในวงเงิน 20 ล้านบาท โดยการออกหน่วยลงทนุเพิ่มจ านวน 2,000,000 หน่วย 
ในราคาหน่วยละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนปัจจุบันของกองทุนรวม โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 60 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับอนมุตัิจาก ส านกังาน ก.ล.ต. หรือกู้ยืมในวงเงิน 20.0 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 90 วนั 
นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาไม่อนุมัติการเพิ่มเงินทุน และระยะที่สอง หากงบประมาณในการ
ด าเนินการท่ีได้ข้อสรุปร่วมกบัผู้บริหารโรงแรมไม่เกินไปจากวงเงินประมาณการท่ีน าเสนอนีเ้กินกว่าร้อยละ 15 บริษัทจดัการ
จะด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป หรือถ้างบประมาณด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 15 บริษัทจดัการจะน าเสนอแผนงาน
และงบประมาณโดยละเอียดแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง  แต่หากมีข้อติดขัดประการใดท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ เช่น ไม่ได้รับอนุมตัิ ไม่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนสนใจเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนส่วนแรก การที่ไม่ ได้รับการผ่อน
ผันให้ด าเนินการ การสรรหาและแต่งตัง้ผู้ บริหารโรงแรม การเพิ่มทุนและ/หรือกู้ ยืม ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติ
งบประมาณด าเนินการสงูเกินกว่าที่ประมาณการนี ้เป็นต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป  

 
ความเหน็ที่ปรึกษากฎหมาย  
 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการบริหารตรงนัน้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับการอนุมตัิจากส านกังาน 

ก.ล.ต. และด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนอาจมีขัน้ตอนและ
ระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม อันอาจน าไปสู่การท าให้กองทุนรวมประสบ
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ปัญหาในการด าเนินงานท่ีไม่อาจปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการจดัการกองทนุรวมตามประกาศที่เก่ียวข้องได้ เช่น การ
ตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ การประกันภัย การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ตามเกณฑ์รายได้ประจ าที่
ก าหนด การประเมินมลูค่าทรัพย์สิน การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ และการน าส่งงบการเงินของกองทนุรวม เป็นต้น บริษัท
จดัการอาจขอผ่อนผนัวิธีการจดัการท่ีอาจเป็นข้อจ ากดัในการแก้ไขปัญหาของกองทนุรวมจากส านกังาน ก.ล.ต. ได้ อย่างไรก็
ดี เนื่องด้วยประกาศที่เก่ียวข้องไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผ่อนผันของ ส านักงาน ก.ล.ต. ไว้อย่างชดัเจน 
การพิจารณาอนมุตัิการผ่อนผนัวิธีการจดัการกองทนุรวมดงักล่าวจึงอาจขึน้อยู่กบัข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี 

 
หากเป็นกรณีที่ไม่อยู่ภายใต้อ านาจการผ่อนผันของส านักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจัดการไม่สามารถ

ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่อาจเป็นเหตแุห่งการเพิกถอนหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อบงัคบัว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทนุทัง้นี ้ในระหว่าง
การพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกองทนุรวมอยู่ระหว่างการด าเนินการให้เหตแุห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาด
หลักทรัพย์ฯ อาจสั่งห้ามซือ้หรือขายหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรือขึน้เคร่ืองหมายไว้ที่หน่วยลงทุน  อย่างไรก็ตาม หาก
บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้เหตแุห่งการเพิกถอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหมดไป หรือเหตแุห่งการเพิกถอน
เป็นเหตุที่ไม่อาจด าเนินการแก้ไขให้หมดไปได้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน และเมื่อมีการสัง่เพิกถอนแล้ว บริษัทจดัการจะมีหน้าที่ด าเนินการเลิกกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องต่อไป 

 
ความเหน็บริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าภายใต้สถานการณ์ด้านตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มที่ไม่มี

ความแน่นอนในอนาคตอนัใกล้ช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีนี ้แนวทางนีม้ีความเส่ียงทางด้านธุรกิจค่อนช้างสงู รายได้ของกองทุน
รวมจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการโดยตรง  

 
หากเป็นในสถานการณ์ตลาดที่ปกติ แนวทางนีจ้ะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการลงทุนในอสังหริมทรัพย์ 

เป็นการลดความเส่ียงจากการที่รายได้ของกองทุนรวมขึน้อยู่กับผู้ เช่าเพียงรายเดียว ซึ่งมีโอกาสที่จะผิดสญัญาเช่าได้เสมอ 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อจ ากัดด้านสถานะทางการเงินของกองทุนรวมและสภาวะตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยและ
ของโลก แนวทางเป็นแนวทางที่ไม่เหมาะกับข้อจ ากัดและสถานการณ์ แม้นว่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าการที่จะไม่อนุมัติ
แนวทางใด ๆ เลย และปล่อยให้ทรัพย์สินเส่ือมโทรม แต่แนวทางนีจ้ะด้อยกว่าแนวทางการเลิกกองที่จะเป็นแนวทางที่แก้ไข
ปัญหาได้เบ็ดเสร็จ  

 
การลงมต ิ
 
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ 

ตามรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียพิเศษซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ได้แก่ บริษัท สมยุบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด จ านวน  85,500 หน่วย และ
นางสาวภรภัทร ประพฤติชอบ จ านวน 12,920 หน่วย คิดรวมเป็นร้อยละ 0.12 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการจะไม่น ามาค านวณในการนบัคะแนนในวาระนี ้

 
วาระที่ 4.2 : พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรับใช้จ่ายในการด ารงรักษาสถานะของกองทุนรวม (เพื่อ

อนุมตัิ) 
 
หากที่ประชุมมีมตอินุมตัิในวาระที่ 4.1 จะไม่มีการพิจารณาในวาระนี ้
 
ในวาระนี ้บริษัทจัดการขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับ

ค่าใช้จ่ายในปี 2564 – 2566 ในการด ารงรักษาสถานะความเป็นกองทนุรวมในวงเงิน 35 ล้านบาท ตามรายละเอียดประมาณ
การค่าใช้จ่ายประจ าปี ดงัที่ได้แสดงข้างต้น 

 
หากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติอนุมตัิในวาระนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามข้อกฎหมาย

และประกาศที่เก่ียวข้องต่อไป แต่หากมีข้อติดขัดประการใดซึ่งท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพิ่มทุนได้ส าเร็จ 
หรือไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ส าเร็จ บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมต่อไป  

 
ความเหน็ที่ปรึกษากฎหมาย  
 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการรักษาสถานะความเป็นกองทุนรวมนัน้ บริษัทจดัการ

จะต้องได้รับการอนุมตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. และด าเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนอาจมีขัน้ตอนและระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวม อันอาจ
น าไปสู่การท าให้กองทนุรวมประสบปัญหาในการด าเนินงานท่ีไม่อาจปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการจดัการกองทนุรวม
ตามประกาศที่เ ก่ียวข้องได้ เช่น การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ การประกันภัย การจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ตามเกณฑ์รายได้ประจ าที่ก าหนด การประเมินมลูค่าทรัพย์สิน การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ และการน าส่ง
งบการเงินของกองทุนรวม เป็นต้น บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันวิธีการจัดการที่อาจเป็นข้อจ ากัดในการแก้ไขปัญหาของ
กองทุนรวมจากส านกังาน ก.ล.ต. ได้ อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยประกาศที่เก่ียวข้องไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
ผ่อนผนัของ ส านกังาน ก.ล.ต. ไว้อย่างชดัเจน การพิจารณาอนมุตัิการผ่อนผนัวิธีการจดัการกองทนุรวมดงักล่าวจึงอาจขึน้อยู่
กบัข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี 

 
หากเป็นกรณีที่ไม่อยู่ภายใต้อ านาจการผ่อนผันของส านักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจัดการไม่สามารถ

ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่อาจเป็นเหตแุห่งการเพิกถอนหน่วยลงทุน
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ของกองทนุรวมออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อบงัคบัว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทนุทัง้นี ้ในระหว่าง
การพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกองทนุรวมอยู่ระหว่างการด าเนินการให้เหตแุห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาด
หลักทรัพย์ฯ อาจสั่งห้ามซือ้หรือขายหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรือขึน้เคร่ืองหมายไว้ที่หน่วยลงทุน  อย่างไรก็ตาม หาก
บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้เหตแุห่งการเพิกถอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหมดไป หรือเหตแุห่งการเพิกถอน
เป็นเหตุที่ไม่อาจด าเนินการแก้ไขให้หมดไปได้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน และเมื่อมีการสัง่เพิกถอนแล้ว บริษัทจดัการจะมีหน้าที่ด าเนินการเลิกกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องต่อไป 

 
ความเหน็บริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการมีความเห็นว่าภายใต้สถานการณ์ด้านตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มที่ไม่มี

ความแน่นอนในอนาคตอนัใกล้ช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีนี ้แนวทางนีเ้ป็นการซือ้เวลาโดยหวงัว่าจะมีผู้ยื่นข้อเสนอเช่าและ/หรือ
ซือ้ทรัพย์สินของกองทนุรวมภายในช่วงระยะเวลานี ้และอาจจะกลบัมาเผชิญกบัปัญหาสภาพคล่องนีอ้ีกใน 3 ปีข้างหน้า 

 
เมื่อเปรียบเทียบกนัระหว่างทัง้สามแนวทาง แม้นว่าจะเป็นแนวทางที่ดีกวา่การท่ีจะไม่อนมุตัิแนวทางใด ๆ 

เลย และปล่อยให้ทรัพย์สินเสื่อมโทรม แต่แนวทางนีก้็เป็นแนวทางที่ด้อยที่สดุ ในขณะท่ีแนวทางการเลิกกองจะเป็นแนวทางที่
แก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จ  

 
การลงมต ิ
 
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ 

ตามรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียพิเศษซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ได้แก่ บริษัท สมยุบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด จ านวน  85,500 หน่วย และ
นางสาวภรภัทร ประพฤติชอบ จ านวน 12,920 หน่วย คิดรวมเป็นร้อยละ 0.12 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการจะไม่น ามาค านวณในการนบัคะแนนในวาระนี ้

 
วาระที่ 4.3 : พิจารณาอนุมตัิการเลกิกองทนุรวม (เพื่ออนุมตัิ) 

 
หากที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระที่ 4.1 หรือ 4.2 จะไม่มีการพิจารณาในวาระนี ้
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ในวาระนี ้บริษัทจดัการขอเสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเลิกกองทนุรวม โดยทีห่าก
ผู้ ถือหน่วยลงมีมติอนมุตัิเลิกกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีท าหน้าที่ช าระบญัชีตามข้อกฎหมายและ
ประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงขายทรัพย์สินทอดตลาดเพื่อเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมตัิแนวทางหนึ่งแนวทางใด บริษัทจัดการจะด าเนินการปิดทรัพย์สิน และด้วย

ข้อจ ากัดทางกระแสเงินสดของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะงดการด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในข้อกฎหมาย ประกาศ 
และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเช่น การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อสงวนเงินสดไว้ส าหรับกิจกรรมที่มี
ความจ าเป็นเช่นการว่าจ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั และการตรวจทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากที่จะมีผลกระทบท าให้
ทรัพย์สินไม่ได้รับการบ ารุงรักษาเท่าที่ควร จะทุดโทรมรวดเร็วกว่าทรัพย์สินที่มีการเปิดใช้งานอยู่ แล้ว ยงัจะมีผลให้กองทนุ
รวมจะถกูถอดออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย และจะมีผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่สามารถท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการที่จ าเป็นดงักล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการเท่าที่เงินสดในกองทุนรวม

อ านวย หากเงินสดในกองทนุรวมหมดลง บริษัทจดัการจ าเป็นท่ีจะต้องยตุิการด าเนินการต่าง ๆ  
 
ความเหน็ที่ปรึกษากฎหมาย  
 
ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติให้เลิกกองทุนรวม บริษัทจดัการมีหน้าที่แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านักงาน ก.ล.ต. 

เห็นชอบ เพื่อท าหน้าที่จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ช าระภาระหนีสิ้นของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉล่ียตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอย่างอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ และแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบ 

 
ในการนี ้ผู้ ช าระบัญชีมีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมและตรวจรับ

ทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิจะได้รับจากบุคคลอื่น และการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อ
รวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน ทัง้นี ้ผู้ช าระบญัชี
สามารถมอบหมายให้บริษัทจดัการเป็นผู้ด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าวได้ และในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรท า
ให้ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ให้ผู้ช าระบญัชี บริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนัน้
ร่วมกันพิจารณาด าเนินการเก่ียวกบัทรัพย์สินดงักล่าวตามที่เห็นสมควร โดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับ
เป็นส าคัญ และเมื่อผู้ ช าระบัญชีได้ท าการช าระหนีใ้นนามกองทุนรวมแล้วเสร็จ ให้ผู้ ช าระบัญชีแบ่งและจัดส่งเงินหรือ
ทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
ความเหน็บริษัทจัดการ 
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บริษัทจัดการมีความเห็นว่าภายใต้สถานการณ์ด้านตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มที่ไม่มี
ความแน่นอนในอนาคตอนัใกล้ช่วงระยะเวลา 3 – 5 ปีนี ้เมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทัง้สามแนวทาง แนวทางการเลิก
กองที่จะเป็นแนวทางที่เสียหายน้อยที่สดุ เป็นการแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จ  

 
การลงมติ 
 
[กรณีที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในวาระท่ี 3.1] 
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วม

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
[กรณีที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติไม่อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในวาระท่ี  3.1] 
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
วาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ 

 

 
วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2. ของโครงการจัดการกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม (เพื่ออนุมัติ) 

 
หากที่ประชุมมีมตอินุมตัิในวาระที่ 4.3 จะไม่มีการพิจารณาในวาระนี ้

 
วาระที่ 5.1 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2. ของโครงการจัดการกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ในวาระที่ 4.1 (เพื่ออนุมัติ) 
 
หากที่ประชุมมีมตอินุมตัิในวาระที่ 4.2 จะไม่มีการพิจารณาในวาระนี ้

 
สืบเนื่องจากที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมในวาระท่ี 4.1 ข้างต้น ใน

วาระนี ้บริษัทจดัการขอเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2. ของโครงการจดัการกองทนุรวม และการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจดัการ  ซึ่งบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมได้ตกลงผูกพันกันตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่แนบท้ายและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพัน เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

 



 
 
 

 

 

31 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั  44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย  ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 โทรศพัท ์0 2686 9500  โทรสาร 0 2657 3167   
Principal Asset Management Company Limited 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 0 2686 9500 Fax. 0 2657 3167 www.principal.th 
 

 

โครงการและข้อผูกพันเดิม โครงการและข้อผูกพันที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูล
ค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่
เสนอขาย และมูลค่าขัน้ต ่าในการจองซือ้ 

2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ ไม่เกิน 828,000,000 บาท    

2.2 จ านวนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 82,800,000 หน่วย 

2.3  มลูค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ยลงทนุ 10 บาท 

2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ  ระบชุื่อผู้ ถือ 

2.5  การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

 (1) จ านวนเงินทนุท่ีเสนอขาย 828 ล้านบาท 

 (2) จ านวนหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 82,800,000 หน่วย 

 (3) ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 10 บาท 

 (4)  มลูคา่ขัน้ต า่ของการจองซือ้ 10,000 บาท 
 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูล
ค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่
เสนอขาย และมูลค่าขัน้ต ่าในการจองซือ้ 

2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ ไม่เกิน 828,000,000 
848,000,000 บาท    

2.2 จ านวนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 82,800,000 84,800,000 
หน่วย 

2.3  มลูค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ยลงทนุ 10 บาท 

2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ  ระบชุื่อผู้ ถือ 

2.5  การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

 (1) จ านวนเงินทนุท่ีเสนอขาย 828 ล้านบาท 

 (2) จ านวนหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 82,800,000 หน่วย 

 (3) ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 10 บาท 

 (4)  มลูคา่ขัน้ต า่ของการจองซือ้ 10,000 บาท 
 

 
ความเหน็ของที่ปรึกษากฎหมาย 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัตามที่เสนอข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีก าหนดโดยประกาศที่เก่ียวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวมิใช่เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมี
นยัส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทน. 37/2562 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัในส่วน
ที่เก่ียวกับจ านวนเงินทุนของโครงการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน
วาระท่ี 3.2 หรือคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ในกรณีที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนมี
มติไม่อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในวาระที่ 3.2 และเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้แก้ไขโครงการและข้อผูกพนั
ในส่วนดงักล่าวแล้ว การแก้ไขโครงการและข้อผกูพนัก็จะถือว่ามีผลทนัที  

 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ 
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  บริษัทจดัการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ
ข้อผกูพนัเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามที่เสนอ 

 

การลงมต ิ
 
[กรณีที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในวาระท่ี 3.2] 
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วม

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
[กรณีที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติไม่อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในวาระท่ี 3.2] 
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 
วาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ 

 
วาระที่ 5.2 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2. ของโครงการจัดการกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ในวาระที่ 4.2 (เพื่ออนุมัติ) 
 
หากที่ประชุมมีมตอินุมตัิในวาระที่ 4.1 จะไม่มีการพิจารณาในวาระนี ้

 
สืบเนื่องจากที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมในวาระท่ี 4.2 ข้างต้น ใน

วาระนี ้บริษัทจดัการขอเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 2. ของโครงการจดัการกองทนุรวม และการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและบริษัทจดัการ ซึ่งบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมได้ตกลงผูกพันกันตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่แนบท้ายและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพัน เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

 
โครงการและข้อผูกพันเดิม โครงการและข้อผูกพันที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูล
ค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่
เสนอขาย และมูลค่าขัน้ต ่าในการจองซือ้ 

2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ ไม่เกิน 828,000,000 บาท    

2.2 จ านวนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 82,800,000 หน่วย 

2.3  มลูค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ยลงทนุ 10 บาท 

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูล
ค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่
เสนอขาย และมูลค่าขัน้ต ่าในการจองซือ้ 

2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ ไม่เกิน 828,000,000 
863,000,000 บาท    

2.2 จ านวนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 82,800,000 86,300,000 
หน่วย 
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โครงการและข้อผูกพันเดิม โครงการและข้อผูกพันที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ  ระบชุื่อผู้ ถือ 

2.5  การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

 (1) จ านวนเงินทนุท่ีเสนอขาย 828 ล้านบาท 

 (2) จ านวนหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 82,800,000 หน่วย 

 (3) ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 10 บาท 

 (4)  มลูคา่ขัน้ต า่ของการจองซือ้ 10,000 บาท 
 

2.3  มลูค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ยลงทนุ 10 บาท 

2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ  ระบชุื่อผู้ ถือ 

2.5  การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

 (1) จ านวนเงินทนุท่ีเสนอขาย 828 ล้านบาท 

 (2) จ านวนหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 82,800,000 หน่วย 

 (3) ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 10 บาท 

 (4)  มลูคา่ขัน้ต า่ของการจองซือ้ 10,000 บาท 
 

 
 

ความเหน็ของที่ปรึกษากฎหมาย 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัตามที่เสนอข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีก าหนดโดยประกาศที่เก่ียวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวมิใช่เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมี
นยัส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทน. 37/2562 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัในส่วน
ที่เก่ียวกับจ านวนเงินทุนของโครงการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน
วาระท่ี 3.2 หรือคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ในกรณีที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนมี
มติไม่อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในวาระที่ 3.2 และเมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบให้แก้ไขโครงการและข้อผูกพนั
ในส่วนดงักล่าวแล้ว การแก้ไขโครงการและข้อผกูพนัก็จะถือว่ามีผลทนัที  

 
ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

 

  บริษัทจดัการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ
ข้อผกูพนัเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามที่เสนอ 

 

การลงมต ิ
 
[กรณีที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในวาระท่ี 3.2] 
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วม

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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[กรณีที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติไม่อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในวาระท่ี 3.2] 
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 
วาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ 

 
 
วาระที่ 6 : เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

 
 บริษัทจดัการจะส่งหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบใน

แต่ละวาระให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการก าหนดวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุในครัง้นี ้(Record Date) ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2564  

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
                                                   ขอแสดงความนบัถือ  

                                                                               

                                                    
  (นายสทุธิพนัธ์ กรีมหา) 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

                                                หวัหน้าฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
          และทรัสต์เพื่อการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
โทรศพัท์ 02-018-3446 


